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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної  навчальної дисципліни «Техніка фізичного експерименту» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «магістр», галузі 

знань 01 Освіта,  спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни «Техніка фізичного експерименту» є фізичний експеримент, 

техніка і методи відтворення основних фізичних величин, методи дослідження властивостей 

речовини і  оцінки  похибок експериментально отриманих результатів вимірювань. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з механікою, електромагнетизмом, молекулярною фізикою, 

оптикою, з елементарною математикою, з елементами теорії ймовірностей, математичним аналізом. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Техніка фізичного експерименту» є виховання 

самостійності при рішенні науково-дослідних  задач фізичного експерименту і демонстрації фізичних 

явищ і оцінки отриманих  результатів вимірювань. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Техніка фізичного експерименту» є вивчення 

принципу дії приладів і пристроїв, обладнання і матеріалів, що використовуються в 

експериментальній фізиці.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

технології створення, фізичні характеристики і роботу сучасних фізичних установок, вимоги 

до застосованих вимірювальних приладів в конкретному експерименті, методи обробки результатів 

фізичного експерименту; 

вміти: 

використовувати отримані знання для створення вимірювальних комплексів, орієнтуватися в 

отриманих результатах експерименту, обробляти і використовувати отриману інформацію, 

використовувати отримані знання при вивченні інших дисциплін навчального плану, при  проведенні 

фізичного експерименту  у науково-дослідницької  роботі. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 150 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Методи обробки експериментальних даних 

Тема 1.1. Статистичні розподіли. 

Тема 1.2. Погрішності вимірювань. 

Систематичні і випадкові погрішності. Погрішності прямих та непрямих вимірювань. 

Тема 1.3. Обробка результатів фізичних вимірювань. Метод найменших квадратів. 

Модуль 2. Техніка вимірювань основних фізичних величин 

Тема 2.1. Техніка вимірювання відстаней. Еталон довжини. Порядок величини відстаней у 

природі. Ультразвукові та лазерні прилади для вимірювання відстаней. 

Тема 2.2. Техніка вимірювання часу і часових інтервалів, частоти. Похибки вимірювань. 

Еталон часу. 

Тема 2.3. Методи отримання високих та низьких температур та техніка їх вимірювань. 

Термометри, термометри опору, термопари, пірометри. 

Модуль 3 Вимірювання і реєстрація фізичних величин за допомогою перетворювачів 

Тема 3.1. Резистивні електростатичні перетворювачі. 

Підсилювач постійного струму. Диференційні підсилювачі. Електронний осцилограф: блок 

схема і його використання  у експериментальних дослідженнях. Цифрові вимірювальні прилади 

Тема 3.2. Електромагнітні і гальваномагнітні перетворювачі. 
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Тема 3.3. Теплові і оптоелектронні перетворювачі. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль знань здійснюється  на лабораторних і практичних заняттях опитуванням  і перевіркою 

розв’язку  задач, проведенням контрольних робіт. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

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. І.М. Кучерук, В.П.Дущенко. Оптика. Квантова фізика. Київ: Вища школа, 1991,  -464 с. 

9. Лапта С. І. Оптика. Атомна та ядерна фізика з навчальної дисципліни ”Фізика”: навчальний 

посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 

10. Лапта С. І. Електрика та магнетизм навчальної дисципліни ”Фізика”: навчальний посібник / 

С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 168 с. 

 


