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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни “Демонстраційний експеримент в фізиці”  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня 

“магістр”, галузі знань 01 Освіта,   спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА) 

 

Предмет навчальної дисципліни “Демонстраційний експеримент в фізиці” є вивчення 

експериментальних методів пізнання фізичних законів і явищ, які створюють основу для 

теоретичних положень різних розділів фізики.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною та теоретичною фізикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Демонстраційний експеримент в фізиці" є 

засвоєння та оволодіння студентами навичок проведення демонстраційних дослідів з різних розділів 

фізики, як на базі стандартного навчального обладнання, так і з застосуванням пристроїв, 

виготовлених власноруч. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Демонстраційний експеримент в фізиці" є 

знайомство студентів з методами  організації і проведення фізичного експерименту на різних рівнях 

складності. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

кінематичні досліди (рівномірний рух, складання взаємно перпендикулярних рухів, вільне 

падіння в стробоскопічному освітленні). Рух тіл під дією сил, деформація тіл при прискореному русі. 

Демонстрація 2-го і 3-го законів за допомогою візків. Закон збереження імпульсу (постріл, 

реактивний рух). Рух тіл по «мертвій петлі» Виникнення відцентрових сил інерції. Закони 

збереження моменту імпульсу (гіроскопи, вільні осі обертання). Досліди з молекулярної фізики та 

термодинаміки: механічна модель газу, броунівський рух, механічні моделі розподілу газових 

молекул в полі сили тяжіння. Явища переносу в газах (демонстрації дифузії, внутрішнього тертя, 

теплопровідності). Реальні гази, критична температура і критичний тиск (ефір в ампулі ), насичена і 

ненасичена пара, кипіння води та її розчинів, залежність температури кипіння від тиску. 

Демонстрація поверхневого натягу. Підняття та опускання рідини в капілярних трубках. Досліди з 

електродинаміки: електростатичний вплив і електростатичне екранування, поляризація діелектриків і 

модель досліду Мілікена. П’єзоефект. Водяна модель електростатичного генератора. Вимірювання 

ЕРС, теплові властивості струму. Контактна  різниця потенціалів. Виготовлення термопар. 

Залежність опору напівпровідника від температури і освітленості. Демонстрації магнітних полів, 

створюваних струмами. Дія магнітного поля на струм. Взаємодія паралельних і антипаралельних 

струмів. Котушка з струмом в магнітному полі. Досліди Фарадея. Правило Ленца. Вихрові струми. 

Екстраструми розмикання і замикання. Розряди в розріджених газах: катодні промені, 

перпендикулярність катодних променів поверхні катода, механічна дія катодних променів, 

люмінесценція під дією катодних променів, потенціали запалювання і загасання газорозрядної 

лампи. 

вміти: 
планувати необхідні демонстрації по темам, компонувати необхідні прилади і пристрої для 

певного досліду, проводити налагодження комплексу і отримувати результати вимірювань чи 

спостережень, аналізувати отримані результати і порівнювати їх з загальновідомими; володіти 

навичками по виконанню допоміжних операцій – різання деревини, металу, пластику, надання їм 

потрібної форми за допомогою певних інструментів, паяння, приготування розчинів, зважування і 

тому подібне. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  5 кредитів ЄКТС  150 годин. 
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2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Демонстраційні досліди з механіки 

Тема 1.1. Кінематичні досліди: рівномірний рух, складання рівномірних рухів.  

Кінематичні досліди на аудиторній дошці, що обертається. Рівномірний рух. Складання 

взаємноперепендикулярних  рівномірних рухів; складання прямолінійного і кругового рухів. Вільне 

падіння , експериментальне підтвердження залежності h =
2

2gt
в стробоскопічному освітленні. 

Тема 1.2. Рух тіл під дією сил. 

Відхилення від прямолінійного руху під дією сили. Деформація тіл при прискореному русі. 

Прояв інерційних властивостей тіл. Другий і третій закони динаміки. Закон збереження кількості 

руху. 

Тема 1.3.  Динаміка обертального руху. 

 «Мертва петля», відцентрові сили, закон збереження моменту імпульсу, рух центру мас, 

гіроскопи, вільні осі обертання, прецесія гіроскопа. 

Тема 1.4. Закон збереження і перетворення енергії. 

 Обертання динамо-машини падаючим вантажем, скочування з похилої площини циліндрів з 

різними моментами інерції . Маятник Максвела на терезах. 

Модуль 2.  Демонстраційні досліди з молекулярної фізики 

Тема 2.1. Механічні моделі молекул, модель газу. 

Броунівський рух частинок завислих у рідині - демонстрування за допомогою мікроскопа. 

Моделювання молекулярного і броунівського руху (кінематична  модель Ейхенвальда ). 

Тема 2.2. Розподіл газових молекул у полі сили тяжіння (механічні моделі). Механічна модель 

Р. Поля, модель Усагіна. Комп’ютерні моделі. 

Тема 2.3. Явища переносу в газах. 

 Взаємна дифузія в газах, термодифузія, внутрішнє тертя в газах, теплопровідність газів. 

Тема 2.4.  Реальні гази.. 

 Демонстрація критичного стану ефіру. Пароподібний стан. Залежність температури кипіння від тиску. 

Тема 2.5. Поверхневий натяг рідини і його наслідки. 

Експериментальне визначення додаткового тиску в бульбашках, зумовленого поверхневим 

натягом, капілярні явища. 

Модуль 3.  Демонстрації з електромагнетизму 

Тема 3.1 Елементи електростатики. 

 Електростатичний вплив. Поляризація. Напруженість і потенціал.  Експериментальне 

спостереження  силових ліній електростатичного поля. Електростатичне екранування. Модель 

досліду Міллікена. 

Тема 3.2. Сильні електричні поля. 

 Експеримент з отримання неоднорідного електричного поля поблизу вістря. Спостереження 

пробою на межі повітря – масло. Водяна модель генератора Ван-дер-Граафа. 

 Тема 3.3. Отримання електрорушійної сили. 

 Монтування демонстраційного джерела струму (гальванічного елемента) П’єзоефект. 

Контактна різниця потенціалів. Виготовлення термопари. 

Тема 3.4. Теплові і магнітні властивості струму. 

Нагрівання струмом різних провідників. Дуга Петрова. Експериментальне спостереження 

силових ліній магнітного поля. 

Тема 3.6. Залежність опору напівпровідника від температури і освітленості. 

Демонстрація провідності напівпровідників n і p типу. Зміна провідності напівпровідника при 

зміні температури і освітленості. Напівпровідникові джерела струму. 

Тема 3.7.  Дія магнітного поля на струм. Взаємодія струмів. 

Дія магнітного поля на струм. Виштовхування провідника зі струмом з міжполюсного 

простору електромагніта. Обертання  провідника зі струмом навколо електромагніта. Вимірювання 

індукції в зазорі вимірювачем магнітної індукції. 

Тема 3.8.  Досліди з електромагнетизму. 
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Котушка зі струмом в магнітному полі. Досліди Фарадея.  Вихрові струми. Правило Ленца. 

Екстраструми розмикання. 

Тема 3.9. Розряди в розріджених газах. 

Іонізація газу. Дифузія і рекомбінація іонів. Катодні промені, прямолінійність їх 

розповсюдження, перпендикулярність поверхні відбивання, люмінесценція під дією катодних 

променів. 

Модуль 4  Фізика коливань 

Тема 4.1.  Механічні коливання. 

 Отримання, візуалізація. Складання механічних коливань. Звукові коливання, визначення 

параметрів звукових коливань. 

Тема 4.2.  Електричні коливання. 

Релаксаційний генератор, коливальний контур. Оцінка дисипативних якостей контура. 

Тема 4.3.  Інтерференція  електромагнітних коливань. 

Демонстрація заломлення, інтерференції і поляризації електромагнітних хвиль. 

Тема 4.4.  Комп’ютерне моделювання коливальних процесів. 

Використання комп’ютерних програм «Квазар мікро» та інших для моделювання коливальних 

процесів. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік, модульний контроль. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. Иверонова В.И. Лекционные демонстрации по физике. М., «Наука», 1972, 639 с. 

2. Heath D.C. Physics ( под ред.Ахматовой А.С. )  М., «Наука», 1965  900 с. 

3.Хайкин С.Э. Физические основы механики М., «Наука», 1971,  751 с.  

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

школа», 1976, 227 с. 

5. Путі лов К.А. Курс фізики т.1, К., «Радянська школа», 1956, 696 с 

6.Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. М., «Наука», 1974, 95 с. 

7. Зворыкин Б.С. и др. Методика преподавания физики в средней школе, М., «Просвещение», 

1975, 256 с. 

8. Зибер В.А. Задачи-опыты по физике. Л., Учпедгиз, 1955, 185 с.  

9.Шпрокхоф Г. Эксперимент по курсу элементарной физики, ч.1-5, М., «Просвещение», 1965. 

10. Портис А. БКФ, Физическая лаборатория. М., «Наука», 1978 г,  319 с. 

 

 

 


