Анотація дисципліни "Практикуми з механіки, молекулярної фізики та
термодинаміки"
Викладач — старший викладач кафедри експериментальної фізики
фізичного факультету Скляр В.В.
Курс — лабораторні роботи з ввідними лекціями.
Мета — створення фундаментальної бази знань про природу фізичних явищ,
на основі якої в подальшому можна розвивати більш поглиблене та
деталізоване вивчення фізики.
Завдання:
- навчити застосовувати теоретичний матеріал в аналізі конкретних
фізичних ситуацій, експериментально вивчити основні закономірності,
оцінити порядки досліджуваних величин, визначити точність і
достовірність отриманих результатів.
- ознайомити з сучасною вимірювальною апаратурою і принципом її дії; із
основними принципами автоматизації та комп'ютеризації процесів збору
та обробки фізичної інформації; із основними елементами техніки безпеки
при проведенні експериментальних досліджень.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- вимоги техніки безпеки;
- правила оформлення звітів про лабораторну роботу;
- алгоритми обчислення похибок вимірювань;
- рекомендації щодо побудови графіків.
вміти:
- самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал;
- працювати з вимірювальними приладами та володіти методиками
вимірювання фізичних величин;
- експериментально вивчати фізичні закони та явища;
- обробляти результати вимірювань статистичними методами.
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