
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Харківського 

національного педагогічного 

університет 

імені Г.С. Сковороди 

І.Ф. Прокопенко 

_______________________ 
«___» _____________ 2016 рік 
 

 

 

 
 

Система управління якістю 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

 

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Техніка фізичного експерименту 

УХВАЛЕНО 

Вченою радою  

Харківського національного 

педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди 

протокол № 6 

від 30 серпня 2016 року 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 
 

Техніка фізичного експерименту  
(назва навчальної дисципліни) 

 

освітнього рівня                                        Магістр  

                                               (назва освітнього рівня) 

галузі знань                                     01 Освіта 

 (шифр і назва галузі знань) 

спеціальності                    014 Середня освіта  (МАТЕМАТИКА) 

 (код і назва спеціальності) 

Шифр за навчальним планом 1.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2016 рік 



2 

 

 
 

 

 

Розробники програми: Сергєєв Віктор Миколайович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

 Малець Євген Борисович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, професор кафедри 

фізики Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

 

 

Рецензенти: Александров Микола Григорович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; 

 Водолаженко Олександр Володимирович, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри 

математики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження вченою радою фізико-математичного факультету 

протокол № 11 від «20» червня 2016 року 

 

Голова ради _______________________   (Колгатін О.Г.)     
   (підпис)    (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичним центром організації навчального процесу 

 

Директор     _____________________  (Ольховський Є.О.)      
  (підпис) (прізвище та ініціали)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

 

1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Автоматизація фізичного експерименту» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня 

«магістр», галузі знань 01 Освіта,  спеціальності 014 Середня освіта (МАТЕМАТИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни є фізичний експеримент, техніка і методи автоматизації 

параметрів фізичного експерименту, застосування автоматизованих вимірювальних комплексів в 

навчальному експерименті. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з загальною фізикою, з технікою фізичного експерименту, з 

елементами теорії ймовірностей, математичним аналізом. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Автоматизація фізичного експерименту» є 

виховання самостійності при рішенні науково-дослідних задач фізичного експерименту, демонстрації 

фізичних явищ і оцінки отриманих  результатів вимірювань. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Автоматизація фізичного експерименту» є 

вивчення елементів автоматизації, що використовуються в експериментальній фізиці, 

перетворювання аналогових величин в цифрові, вивчення принципу дії комп’ютерного 

вимірювального комплексу і його застосування в навчальному експерименті. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

методи автоматизації, фізичні характеристики  і роботу сучасних фізичних установок, вимоги 

до застосованих вимірювальних приладів в конкретному експерименті, методи обробки результатів 

фізичного експерименту. 

вміти: 

орієнтуватися в методах автоматизації фізичних параметрів і установок, використовувати 

перетворювачі фізичних параметрів у комп’ютерному вимірювальному комплексі, використовувати 

отримані знання при проведенні навчального фізичного експерименту і  у науково-дослідницької  

роботі 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Класичні методи вимірювань  і відтворення результатів фізичного  

експерименту в навчальному курсі 

Тема 1.1. Узагальнена блок схема класичних вимірювальних установок. 

Тема 1.2. Автоматизація  підтримки параметрів фізичного експерименту. Напруги, струму, 

температури та інші. 

Тема 1.3. Застосування перетворювачів фізичних параметрів в електричні величини. 

Резистивні електростатичні перетворювачі. Електромагнітні і гальваномагнітні  

перетворювачі. Теплові і оптоелектронні перетворювачі 

Модуль 2. Застосування сучасних комп’ютерних технологій в процесі фізичних вимірювань 

Тема 2.1. Аналого-цифрові перетворювачі. 

Тема 2.2. Комп’ютерній вимірювальний комплекс фірми ІТМ. 

Тема 2.3. Постановка нових лабораторних робіт на базі комп’ютерних технологій. 
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3. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль знань здійснюється  на лабораторних  опитуванням, проведенням контрольних робіт. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. Є.С. Поліщук Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. Підручник. – Львів: 

Львівська політехніка. 2000. –360 с. 

2. Ю.Ф. Певчев, К.Г. Финогенов "Автоматизация физического эксперимента", - Москва, 

Энергоатомиздат, 1986г  

3. Кузьмичев Д.А., Радкевич И.А., Смирнов А.Д. Автоматизация экспериментальных 

исследований. Москва, «Наука», 1983. 

4. Е.С. Левшина, П.В. Новицкий. Электрические измерения физических величин. Л. 

Энергоатомиздат,1983, -320 с. 

5. А.П. Сенченков. Техника физического эксперимента. М., Энергоатомиздат, 1983, -240 с. 

6. Х.-И. Кунце. Методи физических измерений. М., Мир. 1989, - 216 с. 

7. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин. Под ред. 

Е.С.Полищука. – К.: Вища школа, 1984. -359 с. 
8. П.В. Новицкая. Электрические измерения неэлектрических величин, «Энергия». Ленинград, 

1975, 576 с. 
9. О.Н. Кассандрова, В.В. Лебедев. Обработка результатов наблюдений «Наука», М., 1970, 104 

с. 

10. Н.Н. Майсова. Практикум по курсу общей физики «Высшая школа», М., 1970, 448 с. 

11. В.П. Дущенко. Фізичний практикум, «Вища школа», Київ, 1981, 248 с. 

 

 


