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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни "Основи експериментальної фізики" складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр", галузі 

знань 01  Освіта  спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет  навчальної дисципліни "Основи експериментальної фізики"  є  ознайомлення 

студентів з фізичним експериментом, який визначає науковий прогрес фізики, як науки.  

 

Міждисциплінарні зв’язки з загальною фізикою, елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Основи експериментальної фізики" є знайомство 

студентів з методами планування, організації і проведення фізичного експерименту. 

 
Основними завданнями вивчення дисципліни „Основи експериментальної фізики" є 

знайомство студентів з методами планування, організації і проведення фізичного експерименту. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

основні види дослідів, які визначили  концептуальні напрямки розвитку фізики, а також їх 

теоретичне обґрунтування, а також способи організації і проведення фізичного експерименту. 

вміти: 

підбирати належне обладнання для проведення експерименту, збирати відповідні схеми, 

виконувати вимірювання і обробку результатів з використанням комп’ютерних програм. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

Модуль 1. Механіка 

Тема 1.1. Експериментальне визначення кінематичних параметрів руху. 

Вимірювальні прилади: метр, штангенциркуль, мікрометр, мензурка зі шкалою, терези, 

динамометри. Експериментальне визначення параметрів поступального і обертального руху 

(швидкості, прискорення). 

Тема 1.2. Закони динаміки, досліди по визначенню динамічних параметрів.  

Демонстрація взаємодії між магнітом і залізом. Послідовне з’єднання динамометрів, 

паралельне з’єднання динамометрів. Прояв дії сили тяжіння (ватерпас, акселерометр)  Демонстрації 

інерції тіл. 

Тема 1.3. Закони збереження імпульсу енергії, моменту імпульсу. Визначення моменту інерції 

твердих тіл експериментальним методом. 

Досліди по закону збереження кількості руху: повітряні кульки, постріли, рух рідини в 

зігнутому коліні. Досліди по збереженню моменту імпульсу - лава Жуковського. Вільні осі 

обертання, гіроскопічний ефект. 

Тема 1.4. Механічні коливання. Визначення параметрів пружинного маятника в досліді. 

Визначення параметрів механічних коливань (пружинний маятник) з використанням 

автоматизованого комп’ютерного комплексу. 

Тема 1.5. Досліди з водою. Реакція витікаючої струмини. Визначення гідродинамічного тиску. 

 Плавання тіл. Остойчивість плаваючих тіл. Ламінарний і турбулентний рух. Реакція 

витікаючої струмини. Рух тіл в в’язких середовищах. Фізичні основи авіації. Аеродинамічні терези. 

Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка 

Тема 2.1. Явища переносу, вимірювання в’язкості віскозиметром. 
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Броунівський рух. Моделювання молекулярного і броунівського руху. Демонстрація дифузії і 

теплопровідності. Експериментальне підтвердження наявності в’язкості повітря. Оцінка в’язкості 

рідини віскозиметром. 

Тема 2.2. Перевірка закону Мендєлєєва-Клапейрона. 

Експериментальна перевірка закону Бойля-Маріотта. Комп’ютерне моделювання  

ізобаричного, ізохорного та адіабатного процесів. 

Тема 2.3. Статистичні закономірності і закон розподілу швидкостей молекул. 

Розподіл молекул газу в полі сили тяжіння (модель Р. Поля); механічна модель (С.І.Усагіна). 

Тема 2.4. Створення та вимірювання вакууму. 

Отримання вакууму форвакуумним насосом, вимірювання степеню розрідженості 

вакуумметром. Демонстраційні досліди з вакуумом. 

Тема 2.5. Нагрівання тіл під час непружної  деформації. 

Експериментальна оцінка зміни температури тіла при непружному ударі з застосуванням 

сучасних технологій. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. Heath D.C. Physical Science. Boston 1965. 

2. Шульга М.С. Лекційні демонстрації з молекулярної фізики і термодинаміки. К., «Вища 

школа», 1976, 228 с.  

3. Сидякин В.Г., Алтайский Ю.М. Техника физического эксперимента, изд-во Киевского 

университета, 1965 , 145 с. 

4. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку, М., «Наука», 1974 , 94 с. 

5. Ілляшенко Г.Ю. Молекулярна фізика, К., «Вища школа» 158 с. 

6. Новак О.Ф. Збірник теоретичних задач і вправ з фізики.  К., «Радянська школа», 1989,  189 с. 

7. Глазырин А.И. Самодельные приборы по физике. М., АН ПЕД. Наук РСФСР, 1953, 515 с. 

8. Шпрокхоф Г. Эксперимент по курсу элементарной физики. , ч. 3. М., «Просвещение», 1965, 

227 с. 

9.Капица П.Л. Физические задачи., М., «Знание», 1972, 46 с. 

10.Холидей Д., Резник Р. Вопросы и задачи по физике, М., «Просвещение», 1969, 240 с. 

 


