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ВСТУП 

1. Мета дисципліни. 

Дисципліна «Лабораторія з експериментальної фізики», перш за все, підкреслює 

експериментальний характер фізики як науки. Вивчення курсу покликане поглибити і розширити 

знання студентів, отримані під час вивчення загальної фізики, пов’язуючи теоретичний матеріал з 

практичним досвідом. Під час виконання лабораторних робіт студенти отримують практичні навички 

використання експериментальної техніки та методів проведення досліджень, покращують вміння 

аналізу та математичної обробки фізичної інформації, її правильного і зручного представлення, 

опановують методи роботи із сучасною науковою літературою та інформаційними базами. Курс 

сприяє формуванню навичок дослідницької діяльності, розвиває здатність до критичного та 

абстрактного мислення. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 

Студент повинен знати: основні означення, закони, рівняння та співвідношення фізики в 

межах програми середньої школи,  

Студент повинен вміти: представляти експериментальні дані у вигляді таблиць та графіків, 

обчислювати похибки вимірювань, користуватись апаратом елементарної математики, а також бути 

знайомим з основними елементами вищої математики (диференціювання, інтегрування). 

Студент повинен володіти: елементарними навичками роботи з вимірювальними приладами, 

пошуку та аналізу табличних даних, роботи з програмним забезпеченням для обробки даних, роботи 

в групі. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 
«Лабораторія з експериментальної фізики» охоплює всі розділи загальної фізики і викладається 

послідовно в кількох семестрах для молодших курсів. Заняття з означеної дисципліни проводяться 

паралельно до курсу загальної фізики, який складається з лекційних і практичних занять. Форма 

проведення – лабораторні роботи. Таким чином, дисципліна доповнює і розширює лекційний 

матеріал, даючи можливість більш успішно засвоїти нові знання. 

Особливістю роботи у фізичному практикумі є відсутність такої кількості лабораторних 

установок, яка б забезпечила одночасне виконання однієї і тієї ж роботи всіма студентами однієї 

лабораторної групи. Тому роботи призначаються викладачем в довільному порядку. При цьому теми 

деяких з них можуть випереджати лекційний матеріал. Це передбачає виконання студентами певної 

самостійної роботи з пошуку та вивчення відповідного матеріалу. Описи лабораторних робіт містять 

стислі теоретичні відомості, достатні для виконання роботи. Але для успішного захисту звіту 

необхідно самостійно ознайомитись з деякими теоретичними питаннями. 

В результаті вивчення дисципліни «Лабораторія з експериментальної фізики» студент отримає 

підготовку, достатню для подальшого навчання за освітньою програмою «Прикладна фізика, 

наноелектроніка та комп’ютерні технології», здобуде навички самостійного вивчення необхідної 

навчальної та наукової літератури, ознайомиться з роботою фізичної лабораторії та засвоїть методи 

проведення фізичних досліджень. 

4. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі). 

 розвинути навички студентів самостійно працювати та застосовувати теоретичні знання для 
вирішення практичних задач; 

 ознайомити з методами і прийомами фізичних вимірювань; забезпечити практичними 
досвідом користування лабораторним устаткуванням, вмінням аналізувати отримані результати;  

 навчити застосовувати математичний апарат для обробки отриманих результатів 
експерименту; представляти отриману інформації у зручному вигляді (графіки, таблиці); 

 розвинути навички роботи в колективі; 

 розвинути абстрактне і критичне мислення для подальшого використання в науковій сфері. 

Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 

Загальні компетентності: 

 ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 8. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії. 

 ЗК 13. Здатність працювати автономно. 

Фахові компетентності: 



 ФК 2. Здатність брати участь у плануванні і виконанні експериментів та лабораторних 
досліджень властивостей фізичних систем, фізичних явищ і процесів, обробленні й презентації їхніх 

результатів. 

 ФК 4. Здатність брати участь у виготовленні експериментальних зразків, інших об'єктів 
дослідження. 

 ФК 5. Здатність брати участь у розробці схем фізичних експериментів та обранні 

необхідного обладнання та пристроїв для проведення експерименту. 

 ФК 6. Здатність брати участь у обробленні та оформленні результатів експерименту. 
  



5. Результати навчання за дисципліною. 

Код Результат навчання 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

1 Знати:   до 50% 

1.1 
Техніку безпеки при проведенні 

експериментальних досліджень. 

Інструктаж з техніки 

безпеки. 
  

1.2 
Правила експлуатації лабораторного 

обладнання. 
Вступне заняття.   

1.3 
Предмет дослідження окремих розділів 

фізики, основні явища. 

Допуск до виконання 

лабораторної роботи. 

Проведення 

експерименту. 

Захист звіту. 

Відповіді на 

контрольні запитання. 

до 15% 

1.4 

Основні закони та принципи окремих 

розділів фізики. Їх математичне 

формулювання та фізичний зміст. 

Допуск до виконання 

лабораторної роботи. 

Оформлення звіту. 

Захист звіту. 

Відповіді на 

контрольні запитання. 

до 20% 

1.5 

Можливі труднощі при проведенні 

експериментальних досліджень. Методи їх 

усунення. 

Проведення 

експерименту. 

Захист звіту. 

Відповіді на 

контрольні запитання. 

до 15% 

2 Вміти:   до 40% 

2.1 
Прогнозувати результат досліду. Оцінювати 

достовірність отриманого результату. 

Допуск до виконання 

лабораторної роботи. 

Проведення 

експерименту. 

Захист звіту. 

Відповіді на 

контрольні запитання. 

до 10% 

2.2 
Проводити підготовку приладів до роботи та 

працювати з ними. 

Проведення 

експерименту. 
 до 5% 

2.3 
Обробляти, аналізувати та представляти 

отримані результати. 
Оформлення звіту.  Захист звіту. до 10% 

2.4 
Оцінювати точність отриманих результатів, 

розраховувати похибки вимірювань. 
Оформлення звіту. Захист звіту. до 10% 

2.5 Робити і формулювати висновки. 
Оформлення звіту. 

Захист звіту. 
Захист звіту. до 5% 

3 Комунікація:   до 5% 

3.1 
Мати здатність працювати в колективі над 

поставленою задачею. 

Проведення 

експерименту.  

Захист звіту. 

  

3.2 
Вміти представляти свою точку зору та 

враховувати думку колег. 

Проведення 

експерименту.  

Захист звіту. 

Захист звіту. до 5% 

4 Автономність та відповідальність:   до 5% 

4.1 

Вміти працювати з навчальною, навчально-

методичною та довідковою літературою з 

фізики. 

Підготовка до 

виконання лабораторної 

роботи. 

Оформлення звіту. 

 до 5% 

4.2 
Застосовувати теоретичні знання для 

виконання експериментальних завдань. 

Проведення 

експерименту.  
  

4.3 

Мати навички самостійного пошуку 

необхідних матеріалів у доступних джерелах 

інформації. 

Підготовка до 

виконання лабораторної 

роботи. 

Оформлення звіту. 

  

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Програмні результати навчання 
Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 

ПРН 1. Знати і розуміти сучасну 

фізику на рівні, достатньому для 

розв’язання складних 

спеціалізованих задач і 

практичних проблем прикладної 

фізики. 

               

ПРН 2. Застосовувати ефективні 

технології, інструменти та методи 

експериментального дослідження 

властивостей речовин і матеріалів, 

включаючи наноматеріали, при 

розв’язанні практичних проблем 

прикладної фізики. 

               

ПРН 7. Застосовувати фізичні, 
математичні та комп'ютерні 
моделі для дослідження фізичних 
явищ, розробки приладів і 
наукоємних технологій. 

               

ПРН 9. Вибирати ефективні 
методи та інструментальні засоби 
проведення досліджень у галузі 
прикладної фізики. 

               

ПРН 13. Презентувати результати 
досліджень і розробок фахівцям і 
нефахівцям, аргументувати 
власну позицію. 

               

ПРН 15. Вміти аналізувати дані, 
робити узагальнення та 
самостійні висновки щодо 
отриманих наукових і практичних 
результатів в усній та письмовій 
формі. 

               

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання. 

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

захисту письмових звітів та усних відповідей на контрольні запитання. Внесок результатів навчання 

у підсумкову оцінку, за умови їх опанування на належному рівні: 

 результати навчання 1.1 – 1.5 [знання] – до 50%; 

 результати навчання 2.1 – 2.5 [вміння] – до 40%; 

 результати навчання 3.1 – 3.2 [комунікація] – до 5%; 

 результати навчання 4.1 – 4.3 [автономність та відповідальність] – до 5%; 
Форми оцінювання: 
семестрове оцінювання: протягом семестру передбачено виконання 8 лабораторних робіт, кожна з 

яких оцінюється за 12-бальною системою. При оцінюванні враховується якість виконання роботи, 

оформлення звіту і його подальший захист, відповіді на контрольні запитання. 
підсумкове оцінювання (у формі заліку): отримання позитивної оцінки під час заліку 

можливе за умови виконання протягом семестру всіх передбачених програмою лабораторних робіт, 

оформлення і захисту звітів за їх результатами та отримання сумарної кількості набраних балів не 

менше 60. 



7.2. Організація оцінювання. 

Оцінювання триває протягом всього семестру за результатами виконання та захисту окремих 

лабораторних робіт. Для захисту лабораторної роботи студент повинен подати письмовий звіт про виконання 

відповідної роботи, який має містити назву роботи; її мету та завдання; короткі теоретичні відомості за темою 

роботи; експериментальні і розрахункові дані, представлені у вигляді таблиць, графіків, окремих розрахунків; 

висновки щодо результатів роботи, знайдених закономірностей і методики вимірювання. 

Структура оцінки за окрему роботу: 

 допуск до виконання роботи – 2 бали; 

 виконання роботи – 3 бали; 

 попередній аналіз результатів експерименту – 2 бали; 

 захист звіту – 5 балів. 

7.3. Шкала відповідності оцінок. 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 

Зараховано / Passed 60-100% 

Не зараховано / Fail 0-59% 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лабораторних занять. 

1-й семестр. 

П Е Р Е Л І К  

лабораторних робіт фізичного практикуму «Вимірювання» 

навчальної дисципліни «Лабораторія з експериментальної фізики» 

1. Осцилограф. 

2. Міст Уітстона. 

3. Постійний струм. 

4. Е.р.с. термопари. 

5. Градуювання напівпровідникового датчика. 

П Е Р Е Л І К  

лабораторних робіт фізичного практикуму «Механіка» 

навчальної дисципліни «Лабораторія з експериментальної фізики» 

6. Фізичний маятник. 

7. Гіроскоп. 

8. Еліпсоїд інерції. 

9. Коливання струни. 

10. Ультразвукові хвилі. 

11. Ультразвук в рідинах. 

  

№ 

п.п. 
Лабораторна робота 

Кількість годин 

лабораторні 
самостійна 

робота 

1 

Вступне заняття. Проведення інструктажу з техніки 

безпеки. Інформування про правила внутрішнього 

розпорядку, встановленого в лабораторії фізичного 

практикуму «Механіка». Ознайомлення з розміщенням 

лабораторного устаткування та робочих місць. 

4 5 

2 Лабораторна робота № 1 5 5 

3 Лабораторна робота № 2 5 5 

4 Лабораторна робота № 3 5 5 

5 Лабораторна робота № 4 5 5 

6 Лабораторна робота № 5 5 5 

7 Лабораторна робота № 6 5 5 

8 Лабораторна робота № 7 5 5 

9 Лабораторна робота № 8 5 5 

Всього 44 45 

 



Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лабораторні роботи 44 год. 

Консультації 1 год.  

Самостійна робота 45 год. 

 

2-й семестр. 

П Е Р Е Л І К  

лабораторних робіт фізичного практикуму «Коливання і хвилі» 

навчальної дисципліни «Лабораторія з експериментальної фізики» 

1. Вивчення затухаючих коливань. 

2. Вивчення вимушених коливань. 

3. Вивчення дифракції, поляризації та відбиття електромагнітних хвиль.  

4. Вимірювання швидкості звуку в повітрі. 

5. Елементи Фур’є-аналізу.  

П Е Р Е Л І К  

лабораторних робіт фізичного практикуму «Молекулярна фізика» 

навчальної дисципліни «Лабораторія з експериментальної фізики» 

6. Визначення сталої Больцмана за розподілом молекул у полі сили тяжіння. 

7. Визначення питомої теплоємності металів. 

8. Дослідження фазового переходу плавлення-кристалізація. 

9. Визначення сталої кристалічної ґратки на моделі кубічного кристалу. 

10. Визначення коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл методом Менделєєва. 

11. Ефект Джоуля-Томсона. 

 

№ 

п.п. 
Лабораторна робота 

Кількість годин 

лабораторні 
самостійна 

робота 

1 

Вступне заняття. Проведення інструктажу з техніки 

безпеки. Інформування про правила внутрішнього 

розпорядку, встановленого в лабораторії фізичного 

практикуму «Молекулярна фізика». Ознайомлення з 

розміщенням лабораторного устаткування та робочих 

місць. 

4 5 

2 Лабораторна робота № 1 5 5 

3 Лабораторна робота № 2 5 5 

4 Лабораторна робота № 3 5 5 

5 Лабораторна робота № 4 5 5 

6 Лабораторна робота № 5 5 5 

7 Лабораторна робота № 6 5 5 

8 Лабораторна робота № 7 5 5 

9 Лабораторна робота № 8 5 5 

Всього 44 45 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лабораторні роботи 44 год. 

Консультації 1 год.  

Самостійна робота 45 год. 

 

3-й семестр. 

П Е Р Е Л І К  

лабораторних робіт фізичного практикуму «Електрика та магнетизм» 

навчальної дисципліни «Лабораторія з експериментальної фізики» 

1. Дослідження залежності опору металів і напівпровідників від температури. 

2. Дослідження діелектричних властивостей сегнетоелектриків. 

3. Дослідження електричних полів. 



4. Термоелектронна емісія. 

5. Ефект Холла.  

6. Магнітна індукція у феромагнетиках. 

7. Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона. 

8. Методи вимірювання магнітних полів. 

 

№ 

п.п. 
Лабораторна робота 

Кількість годин 

лабораторні 
самостійна 

робота 

1 

Вступне заняття. Проведення інструктажу з техніки 

безпеки. Інформування про правила внутрішнього 

розпорядку, встановленого в лабораторії фізичного 

практикуму «Електрика та магнетизм». Ознайомлення з 

розміщенням лабораторного устаткування та робочих 

місць. 

4 5 

2 Лабораторна робота № 1 5 5 

3 Лабораторна робота № 2 5 5 

4 Лабораторна робота № 3 5 5 

5 Лабораторна робота № 4 5 5 

6 Лабораторна робота № 5 5 5 

7 Лабораторна робота № 6 5 5 

8 Лабораторна робота № 7 5 5 

9 Лабораторна робота № 8 5 5 

Всього 44 45 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лабораторні роботи 44 год. 

Консультації 1 год.  

Самостійна робота 45 год. 

 

4-й семестр. 

П Е Р Е Л І К  

лабораторних робіт фізичного практикуму «Оптика» 

навчальної дисципліни «Лабораторія з експериментальної фізики» 

1. Визначення фокусних відстаней лінз та об’єктивів. 

2. Методи визначення показника заломлення та рефракції речовини. 

3. Фотометричні вимірювання. 

4. Формули Френеля. 

5. Вивчення явища інтерференції за допомогою біпризми Френеля. 

6. Визначення радіуса кривини лінзи та довжини світлової хвилі за допомогою кілець Ньютона. 

7. Вивчення дифракції Френеля. 

8. Вивчення основних характеристик дифракційної гратки. 

9. Вивчення подвійного променезаломлення в кварці. 

10. Закони теплового випромінювання. 

 

№ 

п.п. 
Лабораторна робота 

Кількість годин 

лабораторні 
самостійна 

робота 

1 

Вступне заняття. Проведення інструктажу з техніки 

безпеки. Інформування про правила внутрішнього 

розпорядку, встановленого в лабораторії фізичного 

практикуму «Оптика». Ознайомлення з розміщенням 

лабораторного устаткування та робочих місць. 

4 5 

2 Лабораторна робота № 1 5 5 



3 Лабораторна робота № 2 5 5 

4 Лабораторна робота № 3 5 5 

5 Лабораторна робота № 4 5 5 

6 Лабораторна робота № 5 5 5 

7 Лабораторна робота № 6 5 5 

8 Лабораторна робота № 7 5 5 

9 Лабораторна робота № 8 5 5 

Всього 44 45 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лабораторні роботи 44 год. 

Консультації 1 год.  

Самостійна робота 45 год. 

 

5-й семестр. 

П Е Р Е Л І К  

лабораторних робіт фізичного практикуму «Атомна фізика» 

навчальної дисципліни «Лабораторія з експериментальної фізики» 

1. Дифракція електронів. 

2. Ефект Рамзауера 

3. Спектр випромінювання атомарного водню  

4. Спектральний емісійний аналіз. 

5. Фотолюмінесценція молекул барвника в розчині. 

6. Гелій-неоновий лазер. 

7. Визначення g-фактора методом електронного спінового резонансу. 

8. Ефект Зеємана. 

 

№ 

п.п. 
Лабораторна робота 

Кількість годин 

лабораторні 
самостійна 

робота 

1 

Вступне заняття. Проведення інструктажу з техніки 

безпеки. Інформування про правила внутрішнього 

розпорядку, встановленого в лабораторії фізичного 

практикуму «Атомна фізика». Ознайомлення з 

розміщенням лабораторного устаткування та робочих 

місць. 

4 5 

2 Лабораторна робота № 1 5 5 

3 Лабораторна робота № 2 5 5 

4 Лабораторна робота № 3 5 5 

5 Лабораторна робота № 4 5 5 

6 Лабораторна робота № 5 5 5 

7 Лабораторна робота № 6 5 5 

8 Лабораторна робота № 7 5 5 

9 Лабораторна робота № 8 5 5 

Всього 44 45 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лабораторні роботи 44 год. 

Консультації 1 год.  

Самостійна робота 45 год. 

 

 



9. Рекомендована література: 

1-й семестр. 

Основні джерела: 
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