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МОТИВАЦІЯ НЕОБХІДНОСТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ФІЗИЧНОГО 
ПРАКТІКУМУ

1. Катастрофічне зниження якості шкільної освіти з фізики. 

2. Недостатній рівень фундаментальної підготовки студентів для успішного засвоєння подальших інженерних
дисциплін після опанування університетського курсу фізики.

3. Наявність загальноукраїнської тенденції зменшення інтересу абітурієнтів до інженерних спеціальностей.

4. Катастрофічні результати прийому на спеціальності «Прикладна фізика» та «Криогенна техніка», що ставить під
загрозу існування кафедри фізики металів та напівпровідників, кафедри криогенної техніки та кафедри
радіоелектроніки. При цьому необхідно відмітити, що в складі кафедр більше 10 докторів наук и 30 кандидатів
наук, які очолюють рейтинг науковців університету по публікаціям, що включені до бази SCOPUS. Окрім того на
кафедрі фізики металів та напівпровідників найбільша кількість наукових співробітників серед інших кафедр
університету.

5. Щорічне зниження кількості студентів призводить до зниження кількості штатних одиниць на кафедри фізики. Так
в 2018-2019 навчальному році значна кількість доцентів та старших викладачів кафедри будуть працювати на 0,75;
0,50 та 0,25 ставки. Це не тільки негативно впливає на соціальну атмосферу кафедри, а й унеможливлює передачу
педагогічного досвіду для омолодження колективу кафедри, яка має один з найбільших показників середнього віку
викладачів в університеті.

6. Зростаюча конкуренція на ринку освітніх послуг щодо навчання іноземних студентів на інженерних
спеціальностях. Кількість іноземних студентів не тільки суттєво впливає на фінансовий стан університету, а й
входить до параметрів, які визначають міжнародний рейтинг університету. Проте практика навчання іноземних
студентів показує, що вони відмовляються виконувати лабораторні роботи з фізики на застарілому обладнанні.



АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ
(за результатами роботи комісії у складі: проф. Мигущенко Р.П., проф. Хрипунов Г.С., проф. Лісачук Г.В., проф.  Конкін В.М., 

проф.  Лазуренко О.П., проф. Лаврова І.О.

1. Непрезентабельний вигляд приміщень лабораторного практикуму з фізики. Багато лабораторій зовсім
непридатні для проведення занять. Наприклад, оптичний та лазерний практикум, де є унікальне обладнання,
знаходиться в дуже малих кімнатах. Вкрай необхідно звільнити приміщення від старого непотрібного
обладнання, макулатури та старих меблів, мотлоху і хламу, якого дуже багато і кімнати відразу стануть
більшими та світлішими.

2. Застаріле лабораторне обладнання та застарілі комп'ютери.

3. Кількість лабораторних робіт занадто велика для їх успішного виконання та засвоєння студентами. Окрім
того, це призводить до збільшення навчального навантаження на викладачів. В частині робочих навчальних
програм не заплановані практичні заняття. Це неприпустимо, оскільки студенти не отримують практичні
навички в вирішенні фізичних задач. Компетентності, набуті після вивчення курсу фізики для всіх
спеціальностей університету, ідентичні, але цього не може бути.

5. Методика організації лабораторних робот рутинна: проводяться «ручні» вимірювання, фіксація результатів
вимірювання відбувається у лабораторному журналі, математичний розрахунок та побудова графіків займає
значний час. Внаслідок цього у студентів знижується інтерес до навчання фізики.

6. Методика проведення лабораторних робот шляхом комп'ютерного моделювання також мало ефективна для
формування фізичної компетентності, оскільки більшість лабораторних робіт не демонструють наглядного
адекватного зв'язку з реальними фізичними процесами. Такі лабораторні роботи потребують нових
комп'ютерів та приведення існуючих фізичних макетів до презентабельного виду.

Кількість семестрів 

викладання
Кількість за видами занять, шт

Лабораторних Практичних Колоквіумів

1 7 0 1

2 25 0 7

3 31 0 9

3 32 24 3



ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРАЛЬНОЇ БАЗИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТІКУМУ 
З ФІЗИКИ

1. Проведено ремонт в 4 приміщеннях
лабораторного практикуму. Планується
ремонт ще 2 приміщень.

2. За рахунок спонсорської допомоги фірм-
контактерів закуплено комплект
мультимедійної апаратури:
мультимедійний проектор, ноутбук, екран.

3. За рахунок спонсорської допомоги фірм-
контактерів у 2017-2018 навчальному році
на ПВ придбано комп'ютерний клас у
складі 5 комп'ютерів та комплекту
мультимедійної апаратури.

4. За рахунок спонсорської допомоги
комп'ютерних фірм у 2018-2019
навчальному році на кафедру фізики буде
встановлено 32 сучасних комп'ютерів, 3
комплекти мультимедійної апаратури та
сервер.

5. У 2018-2019 навчальному році кафедрі
фізики буде виділено 300 000 гривень для
модернізації лабораторного практикуму.



ПРИНЦИПИ ТА ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНОВАЦІЙНОГО 
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ У ГРУЗИНСЬКОМУ 

ТЕХНИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1)
1. Широке використання сучасних електронних сенсорів і систем збирання та обробки даних дозволяє органічно

використовувати комп'ютери для: керування проведенням фізичних вимірювань, автоматичного фіксування результатів
вимірювання, проведення обробки результатів вимірювань, побудови графіків та оформлення звітів про виконання
лабораторних робіт. Це знижує час, необхідний для проведення і оформлення лабораторної роботи та надає можливість
реалізовувати індивідуальний підхід при якому кожен студент в процесі виконання лабораторної роботи отримає
індивідуальне завдання.

2. Для реалізації цього напрямку модернізації лабораторного практикуму шляхом маркетингу була обрана фірма PASCO (USA),
яка виготовляє комплекти обладнання для виконання лабораторних робіт з фізики. Вартість обладнання цієї фірми суттєво
дешевше ніж у європейських фірм. На початку модернізації практикуму закупалося усе обладнання для лабораторної роботи
вартістю до 3000-4000 $ за комплект. Потім було розпочато використання існуючого лабораторного обладнання, а
закуплялися тільки сенсори (вартість від 50 $ до 100 $) і системи збирання та обробки даних (вартість від 200 $ до 500 $). В
результаті вартість комплекту для виконання лабораторної роботи було знижено більш ніж у 4 рази, оскільки для однієї
лабораторної роботи необхідно кілька сенсорів і одна система збирання та обробки даних.

3. Широке використання мікроконтролерів дозволяє після моделювання фізичних експериментів на комп'ютері відтворювати їх
реально, а також візуалізувати на комп'ютері вплив зовнішніх факторів на фізичні явища, які протікають реально в процесі
проведення лабораторної роботи.

4. Для реалізації цього напрямку модернізації лабораторного практикуму використовувалося лабораторне обладнання, що
існувало, а закупалися тільки мікроконтролери та створювалося відповідне програмне забезпечення.

5. Основна увага при організації інноваційного лабораторного практикуму шляхом реалізації описаних двох підходів
приділялася найбільш важливим для подальшої інженерної освіти розділам: механіка, молекулярна фізика, електрика,
магнетизм та оптика.



ПРИНЦИПИ ТА ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНОВАЦІЙНОГО 
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ У ГРУЗИНСЬКОМУ 

ТЕХНИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (2)

6. У кожному семестрі виконується 8 багатоваріантних лабораторних робіт. Кожна лабораторна робота внаслідок
обмеженого фінансування виготовлялася в єдиному екземплярі. Лабораторний практикум з 8 лабораторних робіт
виконується в другий половині семестру після закінчення викладання теоретичного матеріалу. Кожна лабораторна
робота виконується 2-3 студентами. Таким чином кожен лабораторний практикум одночасно містить групу студентів з
16-24 осіб. Необхідно відмітити, що описаний підхід до виконання лабораторних робіт існує на протязі 30 років на
кафедрі фізики металів та напівпровідників при організації лабораторного практикуму з фізичних методів
дослідження, який добре себе зарекомендував.

7. Для організації лабораторного практикуму на кафедрі фізики ГТУ під керівництвом двох професорів було створено
дві групи, які реалізовували описані перший та другий підходи. У склад групи входили не тільки викладачі, а й
студенти.

8. Практичний досвід ГТУ свідчить, що у результаті реалізації описаних підходів відбувається ефективне формування
мотиваційного, когнітивного та діяльністного компонентів фізичної компетентності студентів. Реалізація такого
підходу у ГТУ призвела до збільшення кількості студентів за кілька років на спеціальності «Прикладна фізика» з 16
до 87 осіб. В межах спеціальності «Прикладна фізика» на базі лабораторного практикуму з фізики було відкрито нову
спеціалізацію - фізична інформатика.

9. Наглядність, презентабельність, широке використання комп'ютерної техніки, можливість реалізації самостійної
технічної творчості формують мотиваційну компоненту при проведенні профорієнтаційної роботи. У ГТУ на базі
фізичного практикуму проводяться екскурсії для школярів, постійно діє фізичний гурток. Група школярів, яку з
використанням лабораторного практикуму було залучено до наукової творчості, здобула премію на міжнародному
конкурсі робіт у Англії. Після цього усі члени гуртку поступили на спеціальність «Прикладна фізика». Аналогічний
підхід було реалізовано для проведення профорієнтаційної роботи з хімії.



ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

До складу вимірювального комплексу поряд з відповідним лабораторним обладнанням входить: сенсори, система збирання та
обробки даних та комп'ютер. Такі вимірювальні комплекси зазвичай використовують для проведення дистанційних вимірювань
(наприклад, вимірювань в радіоактивній зоні). Фізичний сигнал у сенсорі перетворюється у цифровий код та поступає до системи
збирання та обробки даних. Система передає інформацію до комп'ютера, який може знаходитися на значеній відстані. В комп'ютері
ця інформація обробляється експериментатором. Існує і зворотній зв’язок - коли проведенням вимірювання можна керувати з
комп'ютера. Така методика експериментальних досліджень унеможливлює ситуацію коли студент може зламати обладнання, оскільки
комп'ютер не буде виконувати хибні команди.



СЕНСОРИ



СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ  ТА ОБРОБКИ ДАНИХ 



ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ПРОЦЕСУ 



ВИКОРИСТАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРІВ



ПРОВЕДЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ



МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ



Вакуумний контактор. 

Роман Норцов, 2017 р.

МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА КАФЕДРІ «ЕЛЕКТРИЧНІ 

АПАРАТИ» ( Зав. кафедрою проф. Клименко Борис Володимирович)  

Інтерфейсні реле

Ілля Захаров, 2017 р.

Апарати різницевих струмів. 

Микола Вязментинов, 2017 р.

Вакуумний MV брейкер.

Влад КУЛИК, 2017 р.

LV брейкер побутового призначення

Денис Василенко, 2018 р.
Повітряний АС контактор.

Артем Коломієць, 2018 р. 1
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ЗАДАЧІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ФІЗИКИ 

1. Провести капітальний ремонт 2 приміщень лабораторного практикуму.

Відповідальний: Проректор НТУ «ХПІ» проф. Гасанов М.І.

Строк виконання: до 1.05.2019 року.

2. Розробити план розташування лабораторних робіт та шкільного гуртка у відремонтованих приміщеннях.

Відповідальний : Зав. кафедрою фізики Семенов О.В.

Строк виконання: до 15.01.2019 року.

3. Передати кафедрі фізики 32 персональні комп'ютери, сервер та 3 мультимедійних комплекси.

Відповідальній: Ректор НТУ «ХПІ» проф. Сокол Є.І.

Строк виконання: до 1.03. 2019 року.

4. Визначити перелік з 24 лабораторних робіт для університетського курсу фізики та 5 демонстраційних робіт з шкільного курсу  фізики для       

проведення профорієнтаційної роботи та забезпечення роботи шкільного гуртка з фізики. Розробити блок-схеми лабораторних та демонстраційних 

робіт з урахуванням існуючої лабораторної бази. Визначити перелік додаткового обладнання.

Відповідальний: Зав. кафедрою фізики Семенов О.В.

Строк виконання: до 21.12.2018 року.

5. З урахуванням модернізації лабораторного практикуму провести розробку нових 1, 2 та 3 семестрових навчальних програм з фізики, визначивши

для кожної програми зміст лабораторного практикуму, який повинен містити 8, 16 та 24 лабораторних робіт.

Відповідальний: Зав кафедрою фізики Семенов О.В.

Строк виконання: до 1.02.2019 року

6. Визначити перелік з 5 лабораторних робіт з фізики та 5 лабораторних робіт з хімії для слухачів підготовчого відділення для іноземних студентів.

Розробити блок-схеми лабораторних робіт. Визначити необхідне обладнання.

Відповідальний: Зас. декана факультету міжнародної освіти доц. Гаврилюк Ю.Р., зав. кафедрою природничих наук проф. Лапузіна О.М.

Строк виконання: до 1.02. 2019 року

7. Провести закупівлю необхідного обладнання.

Відповідальний: Проректор НТУ «ХПІ» проф. Гасанов М.І.

Строк виконання: до 1.04.2019 року

8. Провести налагодження та апробацію 24 лабораторних робіт для університетського курсу фізики

Відповідальний : Зав. кафедрою фізики проф. Семенов О.В.

Строк виконання: до 30.06.2019 року



ЗАДАЧІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З 
ФІЗИКИ 

9. Провести налагодження та апробацію 5 демонстраційних робіт з шкільного курсу для профорієнтаційної роботи та забезпечення роботи шкільного

гуртка.

Відповідальний: Зав. кафедрою фізики проф. Семенов О.В.

Строк виконання: до 01.05.2019 року

10. Провести налагодження та апробацію 5 лабораторних робіт з фізики та 5 лабораторних робіт з хімії для слухачів підготовчого відділення для

іноземних студентів.

Відповідальний : Зас. декана факультету міжнародної освіти доц. Гаврилюк Ю.Р., зав. кафедрою природничих наук проф. Лапузіна О.М.

Строк виконання: до 30.06. 2019 року

11. Створити на кафедрі фізики шкільний гурток.

Відповідальний : зав кафедрою фізики проф. Семенов О.В.

Строк виконання: до 1.02.2019 року

12. Розробити тематику дипломних робіт для магістрів, які будуть виконувати дипломні роботи присвячені створенню вимірювальних комплексів та їх

програмного забезпечення. Призначити двох офіційних керівників для кожного магістра (один керівник з кафедри фізики, другий – з випускаючої

кафедри).

Відповідальні: зав кафедрою фізики проф. Семенов О.В., зас. декана міжнародного факультету Гаврилюк Ю.Р., зав. кафедрою природничих наук

проф. Лапузіна О.М., зав. кафедрою радіоелектроніки доц. Рогожкін Є.В., зав. кафедрою фізики металів та напівпровідників проф. Малихін С.В., зав.

кафедрою криогенної техніки проф. Сіпатов О.Ю., зав. кафедрою фізичного матеріалознавства для електроніки та галіоенергетики доц. Зайцев Р.В.,

зав. кафедрою комп'ютерного моделювання процесів та систем проф. Бреславський Д.В., зав. кафедрою динаміки та міцності машин проф. Львов Г.І.,

зав. кафедрою геометричного моделювання та комп'ютерної графіки проф. Шоман О.В.

Строк виконання: до 1.02.2019 року.

13. Розробити дистанційні курси для студентів і школярів з фізики на українській та англійській мовах.

Відповідальний : Зав. кафедрою фізики проф. Семенов О.В.

Строк виконання: до 30.06.2019 року

14. Заслухати на Вченій раді університету інформацію про виконання заходів щодо реорганізації лабораторного практикуму.

Відповідальний : проректор НТУ «ХПІ» проф. Мигущенко Р.П. .

Строк виконання: до 10.02.2019 року


