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ВСТУП 

У час науково-технічного прогресу й переходу до нового змісту освіти 

помітно зростає роль експерименту у навчанні фізики в школі. Система 

демонстраційних, фронтальних і домашніх дослідів, експериментальних задач, 

фронтальних лабораторних робіт та фізичного практикуму сприяє глибшому й 

всебічному засвоєнню програмного матеріалу, допомагає учням ознайомитись з 

принципами вимірювання фізичних величин, оволодіти способами і технікою 

вимірювань, а також методами аналізу похибок.  

Експеримент у шкільному курсі фізики – це відображення наукового 

методу дослідження, що властивий такій науці як фізика. Постановка дослідів і 

спостережень має велике значення для ознайомлення учнів із сутністю 

експериментального методу, з його роллю в наукових фізичних дослідженнях, а 

також для озброєння школярів деякими практичними навичками. Вивчення 

явищ на основі фізичного експерименту сприяє формуванню наукового 

світогляду учнів, більш глибокому засвоєнню фізичних законів, підвищує 

інтерес школярів до вивчення предмета. 

Будь-якому фізичному експерименту притаманні наступні риси: 

втручання в явища, фіксація процесів зовнішнього світу спеціальними 

приладами; виділення реально досліджуваних зв'язків і усунення 

(приглушення) побічних і випадкових впливів; відтворення і кількаразове 

повторення досліджуваних явищ у визначених умовах; планомірна зміна умов 

протікання чи явищ процесу; організованість і спрямованість з метою зведення 

до мінімуму елементів випадковості. 

Новітнє обладнання німецького виробництва «PHYWE» комплект 

«Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки» ґрунтовно допомагає 

учням оволодіти глибше фізичними вміннями та навичками в час стрімкого 

розвитку науки. Дане обладнання дозволяє цікавіше, змістовніше та наочніше 

представити фізичний експеримент з розділу «Механіка» під його вивчення. 

В даному посібнику представлено методичні рекомендації виконання 29 

фізичних дослідів. 
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Дослід № 1. Вимірювання довжин та діаметра різних предметів 

Мета: Отримати навички користування штангенциркулем; дізнатися про 

відмінності між штангенциркулем і вимірювальною стрічкою; систематизувати 

вміння і навики вимірювання штангенциркулем зовнішнього і внутрішнього 

діаметра, довжини та глибини глухого отвору; розвинути почуття точності під 

час вимірювання параметрів деталей та точності при розмітці й виховати 

почуття відповідальності за якісне виконання практичного завдання. 

Обладнання: На рисунку 1 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

штангенциркуль (номер 1), мірна стрічка (2), металеві стрижені (3), дерев’яний 

брусок (4) та скляний капіляр (5).  

 

 
Рис. 1. 

 

Опис штангенциркуля 

При даному дослідження основним вимірювальним приладом буде 

штангенциркуль. Ознайомимося з ним більш детальніше. 
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Штангенциркуль (нім. Stangenzirkel) — універсальний інструмент, 

призначений для вимірювань з високою точністю зовнішніх і внутрішніх 

розмірів предметів, а також глибин отворів. Штангенциркуль — 

найпопулярніший інструмент вимірювання у всьому світі. Завдяки простоті 

конструкції та зручності в роботі, він — найулюбленіший в прецизійному 

вимірюванні.  

Штангенциркуль має ноніус (або верньєр; ноніус називається на честь 

португальського математика П. Нуніша. Сучасна конструкція шкали була 

запропонована французьким математиком П. Верньє в 1631 році, на честь якого 

її називають «верньєр». Шкала-ноніус зазвичай має ті ж 10 ділень, що і основна 

шкала, а по довжині рівна тільки 9 її діленням), який дозволяє виміряти 

довжину з точністю до 0,1 мм. Ноніус має 10 розподілів довжина масштабу 9 

мм. Якщо нульові позначки обох масштабів співпадають (рис. 2), то перша 

позначка розподілу ноніуса масштабу відхиляється на 0,1 мм від головного 

масштабу, друга - на 0,2 мм, третя - на 0,3 мм, і т.д. Якщо ноніус масштабу 

переміщений таким чином, що, наприклад, його четверта позначка над 

четвертою позначкою вимірювального масштабу, то це означає, що дві нульові 

позначки відхиляються до 0,4 мм, тобто зважене значення має бути підвищене 

до 0,4 мм. 

 
Рис. 2. 

 

Складові штангенциркуля (на прикладі ШЦ-I): штанга рухома, рамка, 

шкала штанги, губки для внутрішніх вимірювань, губки для зовнішніх 

вимірювань, лінійка глибиноміра, ноніус та гвинт для фіксації рамки. 

Порядок відліку вимірів штангенциркуля зі шкал штанги і ноніуса: 
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1) зчитують число цілих міліметрів, для цього знаходять на шкалі штанги 

штрих, найближчий зліва до нульового штриха ноніуса, і запам'ятовують його 

числове значення; 

2) зчитують долі міліметра, для цього на шкалі ноніуса знаходять штрих, 

найближчий до нульової поділки і співпадаючий з штрихом шкали штанги, і 

помножують його порядковий номер на ціну поділки (0,1 мм) ноніуса; 

3) вираховують повну величину показів штангенциркуля, для чого до 

числа цілих міліметрів додають відчитані долі міліметра. 

Також відзначимо, що згідно з ГОСТ 166-89 є такі види штангенциркулів: 

- ШЦ-1 — штангенциркуль з двостороннім розташуванням губок для 

вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів і з лінійкою для вимірювання 

глибин; 

- ШЦ-IC - (штангенциркуль із стрілочним відліком) для відліку вимірів 

замість ноніуса має відлікову стрілочну головку. У виїмці штанги розміщена 

рейка, з якою зчеплена шестерня головки, тому результати вимірювання 

штангенциркулем, що відповідають положенню губок, зчитують на круговій 

шкалі головки за розташуванням стрілки. Це значно простіше, швидше і менш 

обтяжливо для виконавця, ніж зчитування відліку по ноніусу; 

- ШЦТ-I — з одностороннім розташуванням губок, виготовлених з 

твердого сплаву для вимірювання зовнішніх розмірів і глибин в умовах 

підвищеного абразивного зношування; 

- ШЦ-II — з двостороннім розташуванням губок для вимірювання 

зовнішніх і внутрішніх розмірів і для розмітки. Для полегшення останньою 

оснащений рамкою мікрометричної подачі; 

- ШЦ-III — з одностороннім розташуванням губок для вимірювання 

зовнішніх і внутрішніх розмірів. 

Штангенциркуль складається зі сталевої масштабної лінійки 1, яка 

поділена на сантиметри і міліметри (рис.3.). На початку лінійки закріплені 

нерухомі губки 2. По лінійці переміщується рамка 4, яка складає одне ціле з 

губками 3 Ці губки паралельні до губок 2 та можуть підходити до них впритул 

Рамку можна закріпити у потрібному положенні гвинтом 6 Також в корпусі 

деяких штангенциркулів є лінійка глибиноміра, яка дозволяє виміряти глибину 

предмета. 
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Рис.3.  

 

У рамці є вікно 5, нижній край якого розташований напроти поділок 

масштабної лінійки На цьому краю нанесені поділки дещо іншого масштабу, 

ніж поділки основної шкали. Ця додаткова лінійка має назву лінійний ноніус 

Шкала найпростішого ноніуса будується так, щоб m поділок ноніуса 

відповідали m-1 поділці основної шкали Нехай ціна поділки основної шкали х0, 

а шкали ноніуса – х Тоді довжина відрізка до збігу поділок mx = (m – 1)x0, 

звідки: x = x0 – 
m

x0 . 

Різниця між ціною поділки основної шкали і ціною поділки ноніуса 

називається точністю ноніуса: Δ x = x0 – x = 
m

x0 . 

Як бачимо, точність ноніуса дорівнює ціні поділки шкали масштабної 

лінійки, поділеної на число поділок ноніуса.  

Виберемо m=10, а х0=1 мм. Якщо сумістити нульову поділку шкали такого 

ноніуса з нульовою поділкою основної шкали, 10-та поділка ноніуса виявиться 

суміщеною з 9-тою поділкою масштабної лінійки (Рис.4а). При цьому 1-ша 

поділка ноніуса не дійде до 1-ї поділки лінійки на 0,1 мм, 2-га поділка ноніуса 

не дійде до 2-ї поділки шкали лінійки на 0,2 мм і т.д. (рис.4а). 

Шкали штангенциркуля наносяться таким чином, що при зсунутих губках 

нуль шкали ноніуса і нуль основної шкали співпадають. При вимірюванні 

довжини штангенциркулем предмет поміщають між губками, губки зсувають 

до стикання з предметом і закріплюють їх у такому положенні гвинтом 6; потім 

проводять відлік з допомогою ноніуса.  
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Довжина предмета L дорівнює віддалі від нуля основної шкали до нуля 

зміщеного ноніуса і складається з цілого числа k поділок основної шкали L0 = 

kx0 та деякої частини наступної поділки основної шкали – відрізка Δ L (рис.4б): 

L = L0 + Δ L 

Знаходимо поділку ноніуса (наприклад n), що співпадає з поділкою 

основної шкали (k + n), тоді: 

                  Δ L = nx0 – nx = nΔ x. 

Отже: L = kx0 + nΔ x. 

Звідси випливає правило відліку довжини з допомогою ноніуса: 

вимірювана довжина L дорівнює сумі числа малих поділок основної шкали 

( 0kx ) і точності ноніуса x , помноженої на номер n його поділки, яка співпадає 

з поділкою основної шкали. 

Якщо при вимірюванні не виявиться жодної поділки ноніуса, яка 

співпадала би точно з поділкою основної шкали, то відлік береться по тій 

поділці, яка розміщена найближче до одної з поділок основної шкали 

масштабної лінійки. Величина не збігання не перевищує половини точності 

ноніуса Δ х. Отже, похибка відліку по ноніусу дорівнює половині його 

точності. 

Хід виконання  

Завдання 1. Вимірювання довжини предмета. 

Спочатку за допомогою мірної стрічки тричі виміряйте довжину 

металевого стержня. Аналогічні вимірювання стержня (якщо можливо при 

Вашій довжині стержня) виконайте за допомогою штангенциркуля (рис. 5). 

Підрахуйте похибки прямих вимірювань довжини стержня. Визначте 

приладову похибку штангенциркуля. 

Вищезазначене повторіть при вимірюванні довжини дерев’яного бруска 

(рис. 6).  

Рис.4а 

 

Рис.4б 
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Рис. 5.                                                   Рис. 6. 

 

Завдання 2. Виміряйте внутрішній та зовнішній діаметри скляного 

капіляра.  

За допомогою губок для внутрішніх вимірювань штангенциркуля 

вимірюємо внутрішній діаметр капіляра (рис. 7). При вимірюванні капіляр 

поміщають між губками, губки зсувають до стикання з предметом і 

закріплюють їх у такому положенні гвинтом, а потім проводять відлік з 

допомогою ноніуса.  

Подібним чином виконується вимірювання зовнішнього діаметру капіляра 

(рис. 8).  

        
Рис. 7.                                        Рис. 8. 
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Рис. 9. 

 

Завдання 3. Виміряйте глибину металевого стержня. 

Маємо не суцільний металевий стержень, глибину якого потрібно 

виміряти. Це вимірювання дозволяє зробити лінійка глибиноміра 

штангенциркуля (рис. 9). Дослід виконати тричі.  

 

Результати вимірювань у всіх трьох завдань записуємо до таблиці 1.1. 

Також обчислюємо для кожного із вимірювань похибки. 

Таблиця 1.1 

№ 
1мl , 

м 

1мl , 

м 

2мl , 

м 

2мl , 

м 

1бl , 

м 

1бl , 

м 

2бl , 

м 

2бl , 

м 

вd , 

м 

вd , 

м 

зd , 

м 

зd , 

м 

гl , 

м 

гl , 

м 

1.               

2.               

3.               

 

Контрольні запитання 

1. Яке призначення штангенциркуля? Яка будова даного фізичного 

обладнання? Назвіть його метрологічні показники. 

2. Які правила користування штангенциркулем ? 

3. Як визначається точність ноніуса? 

4. Продемонструйте прийоми вимірювання внутрішніх і зовнішніх 

розмірів деталей.  

5. Яку точність вимірювань забезпечують штангенциркулі?  
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Дослід № 2. Вимірювання часу коливання маятника 

Мета: Отримати навички вимірювання часу коливань маятника за 

допомогою секундоміра; дослідити коливання математичного маятника. 

Обладнання: На рисунку 10 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки для 

круглих та прямокутних стрижнів (3), кріпильний болт (4), тримач для важків 

(5), важки (6), рулетка та секундомір (7).  

 

 
Рис. 10.  

 

Підготовка установки 

За допомогою одного металевого стриженя з’єднайте в горизонтальному 

положенні  універсальний штатив. Це потрібно на стійкості даної установки. 

Далі в одну із частин штативу вертикально зафіксуйте металевий стрижень, у 

верхній частині якого закріпіть затискач-насадку. В останній зафіксуйте 

кріпильний болт. На кілька сантиметрів нижче затискача-насадки зафіксуйте 

ще один затискач, до якого прив’яжіть рибальську волосінь, яку пропустіть 

через отвір кріпильного болта. На кінець волосіні прив’яжіть тримач з важками 
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(відстань від болта до важків має становити приблизно 99,4 см). На рис. 11 

маємо зібрану установку. Нехай маятник коливається паралельним до краю 

столу, виправляють коливання, якщо необхідно.  

 

 

Рис. 11.  

 

Хід виконання 

1. Відхиліть кінець маятника на 20 см від рівноваги. Відпускаючи важки, 

запускаємо секундомір.  

2. Коли маятник завершить повне коливання, зупиняємо секундомір і 

записуємо його покази до таблиці 2.1. 

3. Повторюємо пункт 1, при цьому вже рахуємо кількість коливань. 

Зупиняємо секундомір після 20 коливань і його покази записуємо до 

таблиці 2.1.  

4. Повторіть пункти 1-3 ще 4 рази.  

5. Скоротіть довжину маятника вдвічі - до 49.7 см, перемістивши нижній 

затискач на потрібну відстань (рис. 12). Виміряйте час 20 коливань 

новоутвореного маятника. Даний пункт досліду виконайте 5 раз. Результати 

вимірювань запишіть до таблиці 2.1.  
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Рис. 12.  

6. Знайдіть середнє значення часу для одного коливання та для 20 

коливань.  

Таблиця 2.1. 

№ Довжина  

маятника 

L, м 

Кількість  

коливань 

1n  

Час 

1t , с 

Середній 

час ct1 , с 

Кількість  

коливань 

20n  

Час 

20t , с 

Середній 

час ct20 , с 

1. 0,994 1   20   

2. 0,994 1   20   

3. 0,994 1   20   

4. 0,994 1   20   

5. 0,994 1   20   

6. 0,497 1   20   

7. 0,497 1   20   

8. 0,497 1   20   

9. 0,497 1   20   

10. 0,497 1   20   

 

Контрольні запитання 

1. Яке фізичне тіло називають маятником? 

2. Що таке коливання? 

3. Які одиниці вимірювання часу? 

4. За допомогою якого приладу вимірюють час?  
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Дослід № 3. Визначення маси твердих тіл та рідини 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками збирати терези за допомогою 

елементів комплекту «Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки»; 

навчитися працювати з ними та з їх допомогою виміряти маси твердих тіл та 

рідин. 

Обладнання: На рисунку 13 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це мензурка 

об’ємом 50 мл (номер 1), мензурка об’ємом 100 мл (2), металеві та дерев’яні 

тіла (3), важіль та важільні терези (4), універсальний штатив (5), металеві 

стрижені (6), затискачі-насадки (7), кріпильний болт (8) та набір важків (9). 

 

 

Рис. 13. 

 

Підготовка установки 

Скріпіть між собою двічі частини універсального штативу. Між собою 

вони фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В одну з частин штативу 

вертикально закріпіть металевий стрижень. 
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У верхній частині металевого стриження за допомогою затискача-насадки 

зафіксуйте кріпильний болт. На останній розташуйте важіль, на який закріпіть 

металеву пластину зі шкалою та стрілку. На кінцях важіль розташуйте шальки 

терезів. Зібрана установка зображена на рис. 14. 

 

 

Рис. 14. 

 

Правила зважування 

1. Терези ставлять перед собою, праворуч від них розташовують футляр із 

важками. Учні, у яких провідна рука ліва, футляр розташовують навпаки, 

ліворуч. Відповідно це слід враховувати й далі. 

2. До початку зважування необхідно перевірити, чи зрівноважено терези. 

Для зрівноважування терезів на легшу шальку потрібно покласти смужки 

паперу або картону. 

3. Зважуване тіло акуратно кладуть на ліву шальку терезів. 

4. Важки виймають із футляра спеціальним пінцетом і кладуть на праву 

шальку терезів. 

5. Починають зважування з важка, маса якого близька до маси зважуваного 

тіла. Якщо виявляється, що маса цього важка є більшою, ніж маса тіла, його 

ставлять назад у футляр, а на його місце кладуть важок меншої маси. Якщо 

маса важка недостатня для зрівноважування терезів, додають важки меншої 

маси доти, доки буде досягнуто рівноваги. 

6. Зрівноваживши терези, підраховують загальну масу важків, що лежать 

на шальці, і за допомогою пінцета переносять їх назад у футляр. 

7. Закінчивши зважування, перевіряють, чи всі важки покладено у футляр і 

чи кожний із них є на призначеному для нього місці. На шальки терезів не 
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можна класти мокрі, брудні, гарячі тіла, наливати рідини й без використання 

підкладки насипати порошки [4, с.53 –54]. 

Хід виконання 

1. За допомогою зібраних терезів зважте металеві та дерев’яні тіла, які 

подані в обладнання до даного досліду. Результати вимірювань запишіть до 

таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1. 

№ Маса першого  

тіла
1m , кг 

Маса другого 

тіла 
2m , кг 

Маса третього  

тіла 3m , кг 

1.    

 

2. Зважте за допомогою терезів мензурку на 100 мл. Отриману масу 

мензурки запишіть до таблиці 3.2.  

3. В мензурку, масу якої було знайдено в пункті 2, залийте води 30 мл. 

Дотримання точності об’єму можливо досягнути, якщо до мензурки останні 

краплини води наливати за допомогою піпетки.  

4. Заповнену на 30 мл водою мензурку ставимо на терези і зважуємо. 

Результати вимірювань запишіть до таблиці 3.2. 

5. Пункти 3-4 повторіть для 50 мл води. Результати запишіть до таблиці 

3.2. 

Таблиця 3.2. 

№ Маса мензурки 

1m , кг 

Об’єм 

V , мл 

Маса мензурки  

з водою 2m , кг 

Маса води 

3m , кг 

1.  30   

2.  50   

 

Контрольні запитання 

1. Яка фізична велична називається масою тіла? 

2. У яких одиницях вимірюється маса тіла? 

3.Яку властивість тіл характеризує маса тіла? 

4. Що взято за еталон маси в СІ? 

5. Як можна виміряти масу тіла? 
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Дослід № 4. Визначення густини твердих тіл 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками збирати терези за допомогою 

елементів комплекту «Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки»; 

навчитися працювати з терезами та виміряти густини твердих тіл та рідин; 

вміти вимірювати об’єм тіл методом його занурення у мензурку з водою. 

Обладнання: На рисунку 15 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це мензурка 

об’ємом 100 мл (номер 1), металеві та дерев’яні тіла (2), мензурка об’ємом 100 

мл (3), штангенциркуль (4), рибальська волосінь (5), важільні терези (6), 

універсальний штатив (7), металеві стрижені (8), затискачі-насадки (9), 

кріпильний болт (10), набір важків (11) та важіль (12). 

 

 

Рис. 15. 

 

Підготовка установки 

Скріпіть між собою двічі частини універсального штативу. Вони 

фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В одну з частин штативу 

вертикально закріпіть металевий стрижень. 
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У верхній частині металевого стриження за допомогою затискача-насадки 

зафіксуйте кріпильний болт. На останній розташуйте важіль, на який закріпіть 

металеву пластину зі шкалою та стрілку. На кінцях важіль розташуйте шальки 

терезів. Зібрана установка зображена на рис. 15. 

 

Хід виконання 

1. За допомогою терезів визначте масу дерев’яного, залізного і 

алюмінієвого тіл. Результати вимірювань запишіть до таблиці 4.1.  

2. Використовуючи штангенциркуль, виміряйте розміри тіл. За формулою 

abcV   визначте об’єми даних тіл. Результати вимірювань та розрахунки 

запишіть до таблиці 4.1.  

3. За допомогою формули 
V

m
  визначте густину тіл. Дані запишіть до 

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. 

№ Тіло Маса  

m , кг 

Об’єм, 

визначений 

штангенци-

ркулем, 

 
1V , 3ì  

Густина 

1 , 
3ì

êã
 

Об’єм, 

визначений 

мензуркою 

з водою, 

2V , 3ì  

Густина  

2 , 
3ì

êã
 

1. Дерев’яне      

2. Залізне      

3. Алюмінієве      

 

4. До мензурки налийте воду і за поділками визначте об’єм води.  

5. За допомогою рибальської волосіні занурте тіла у воду і зафіксуйте на 

скільки змінився рівень води у мензурці. Отримана різниця рівнів води буде 

об’ємом тіла. Результати вимірювань запишіть до таблиці 4.1. 

6. За допомогою формули 
V

m
  визначте густину тіл. Дані запишіть до 

таблиці 4.1. 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте означення маси тіла. 

2. Яка фізична величина називається густиною тіла? 
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3. Від чого залежить густина тіла? 

4. В яких одиницях вимірюється густина тіла? 

5. Які два методи вимірювання об’єму тіла використано в даному досліді? 

6. Які є методи визначення густини твердих тіл? 

 

 

Дослід № 5. Визначення густини рідин 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками збирати терези за допомогою 

елементів комплекту «Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки»; 

навчитися працювати з терезами та виміряти густини твердих тіл та рідин; 

вміти вимірювати об’єм тіл методом його занурення у мензурку з водою. 

Обладнання: На рисунку 16 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це мензурка 

об’ємом 100 мл (номер 1), мензурка об’ємом 100 мл (2), піпетка (3), важіль та 

важільні терези (4), універсальний штатив (5), металеві стрижені (6), затискачі-

насадки (7), кріпильний болт (8) та набір важків (9). 

 

 

Рис. 16. 
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Підготовка установки 

Скріпіть між собою двічі частини універсального штативу. Між собою 

вони фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В одну з частин штативу 

вертикально закріпіть металевий стрижень. 

У верхній частині металевого стриження за допомогою затискача-насадки 

зафіксуйте кріпильний болт. На останній розташуйте важіль, на який закріпіть 

металеву пластину зі шкалою та стрілку. На кінцях важіль розташуйте шальки 

терезів. Зібрану установку зображено на рис. 16. 

Хід виконання 

1. Визначте масу мензурки при допомозі терезів. 

2. Заповніть на 50 мл водою мензурку. Точність досягається за допомогою 

піпетки.  

3. За допомогою терезів визначте масу мензурки з водою.  

4. За різницею мас, визначених в пунктах 1 та 3 отримуємо масу води в 

мензурці. Результати вимірювань запишіть до таблиці 5.1. 

5. За допомогою формули 
V

m
  визначте густину рідини. Отримані 

результати обрахунків запишіть до таблиці 5.1. 

6. Заповніть пусту мензурку 50 мл води з розчиненою в ній кухонною 

сіллю. Повторіть пункти 3-5. Результати вимірювань та обрахунків запишіть до 

таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1. 

№ Рідина Маса  

мензурки 

1m , кг 

Маса  

мензурки з 

рідиною 2m , 

кг 

Маса 

рідини 

 3m , кг 

Об’єм 

V , 3ì  

Густина 

рідини 

 , 
3ì

êã
 

1. Вода    0,0005  

2. Вода з 

розчиненою 

сіллю 

   0,0005  

 

Контрольні запитання 

1. Що таке густина рідини і від чого вона залежить? 

2. Як вимірюється маса та об’єм рідини? 

3. Які є методи визначення густини рідини? 
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Дослід № 6. Вимірювання сили 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки»; навчитися за допомогою 

лабораторних динамометрів вимірювати силу тяжіння. 

Обладнання: На рисунку 17 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це металеві 

стрижені (номер 1), спіральна пружина (2), лабораторні динамометри на 1 та 2 

Н (3), кріпильний болт (4), шалька терезів з кріпленням (5). 

 

 

Рис. 17. 

 

Підготовка установки 

Шальку терезів зафіксуйте в кріплення. Верхню частину останнього 

підвішуємо до лабораторного динамометра. Зрівноважте лабораторний 

динамометр, виставивши його на нульову позначку перед вимірюванням.  

 

Хід виконання 
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1. Спершу виміряємо за допомогою динамометра силу тяжіння, яка діє на 

пружину. Вимірювання сили можна виконати за допомогою двох 

динамометрів: спочатку на 1 Н, а потім на 2 Н. Після виконання можна 

порівняти отримані результати.  

2. Пружину розташовуємо на шальці і фіксуємо покази динамометра (рис. 

18 а). Результати вимірювань запишіть до таблиці 6.1. 

3. Повторимо пункти 1-2 для вимірювання сили тяжіння на металевий 

стрижень (рис. 18 б). Результати вимірювань запишіть до таблиці 6.1. 

 

                        
 а)                           Рис. 18          б) 

 

Таблиця 6.1. 

№ Тіло Сила тяжіння, виміряна  

динамометром на 1 Н, 

1F , Н 

Сила тяжіння, виміряна  

динамометром на 2 Н, 

2F , Н 

1. Пружина   

2. Металевий стрижень   

 

Контрольні запитання 

1. Яка фізична величина називається силою? 

2. В яких одиницях вимірюється сила в СІ? 

3. Від чого залежить сила тяжіння? 

4. Яка структура динамометра? 
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Дослід № 7. Третій закон Ньютона 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки»; отримати навички дослідження 

третього закону Ньютона за допомогою даного комплекту. 

Обладнання: На рисунку 19 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), лабораторні 

динамометри на 1 та 2 Н (3), тримачі для динамометрів (4). 

 

 

Рис. 19. 

 

Підготовка установки 

В горизонтальному положенні з’єднуємо дві частини універсального 

штативу. У металеві стрижені довжиною 100 мм вкручуємо тримачі для 

динамометрів. Дані тримачі закріплюємо вертикально в обидві частини 

штативу. Відрегулювати динамометри, виставши на нуль перед початком 

вимірювань. Закріпити динамометри у горизонтальному положенні в тримачах, 

скріпивши ключками динамометри один з одним (рис. 20). 
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Рис. 20. 

 

Хід виконання 

1. Ліву частину штативу вздовж металевого стриженя переміщаємо вліво 

на кілька сантиметрів. При цьому пружини динамометрів натягнуся. Фіксуємо 

покази динамометрів і ці результати до таблиці 7.1. 

2. Пункт 1 повторюємо ще 3 рази. 

Таблиця 7.1. 

№ Покази динамометра,  

який максимально  

розрахований на 1 Н, 
1F , Н 

Покази динамометра,  

який максимально  

розрахований на 2 Н, 2F , Н 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

3. Порівнюємо отримані результати на динамометрах й приходимо до 

висновку, що сила рівна протидії. Це ж відповідає третьому закону Ньютона.  

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення третього закону Ньютона. 

2. Як можна перевірити третій закон Ньютона, використавши два 

динамометри? 

3. Чи є відмінність між «дією» і «протидією»? 

4. Чи можна вважати, що сума сил (дії та протидії) дорівнює нулю? Чому? 
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Дослід № 8. Вимірювання ваги тіла 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки»; виміряти за допомогою 

лабораторного динамометра вагу тіла. 

Обладнання: На рисунку 21 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримач для важків (4), важки (5), лабораторні динамометри на 1 та 2 Н (6), 

тримачі для динамометрів (7). 

 

 

Рис. 21. 

 

Підготовка установки 

Скріпіть дві частини універсального штативу. В штативі вертикально 

закріпіть металевий стрижень довжиною 1 м. У верхній частині даного 

стриженя закріпіть затискач-насадку. В останній встановіть стрижень 

довжиною 0,1 м із вкрученим тримачем для динамометра. В тримач зафіксуйте 
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динамометр на 1 Н. До гачка динамометра підвішуємо тримач для важків. 

Майте на увазі, що тримач для важків має масу 10 г (тобто вагу 0,1 Н). 

 

 

Рис. 22. 

Хід виконання 

1. В тримач закріплюємо важок масою 10 г. Фіксуємо покази динамометра. 

Результати вимірювань запишіть до таблиці 8.1. 

2. Чотири рази збільшуйте масу важків по 10 г, при цьому кожного разу 

фіксуйте покази динамометра. Результати вимірювань запишіть до таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1. 

№ Маса важків m , кг  Вага важків P , Н 

1. 0,02  

2. 0,03  

3. 0,04  

4. 0,05  

5. 0,06  

 

Контрольні запитання 

1. Що таке вага тіла? 

2. Як визначається вага тіла? 

3. В яких одиницях вимірюється вага тіла? 
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Дослід № 9. Перевірка закону Гука 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки»; перевірити справедливість 

Закону Гука. 

Обладнання: На рисунку 23 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримач для важків (4), важки (5), спіральна пружина на 3 Н/м (6), спіральна 

пружина на 20 Н/м (7), кріпильний болт (8), тримач для трубок та рулетки (9), 

рулетка (10). 

 

 

Рис. 23. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини універсального штативу. В штативі вертикально 

закріпіть металевий стрижень довжиною 1 м. У верхній частині даного 

стриженя закріпіть затискач-насадку. У останній закріпіть кріпильний болт.  

В тримач зафіксуйте стрічку рулетки. Це поєднання прикріпіть до 

металевого стриженя. У кріпильний болт закріпіть пружину, на нижній кінець 

якої закріпіть тримач для важків (рис. 24). 
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Рис. 24. 

 

Хід виконання 

1. До кріпильного болта підвісьте пружину 3 Н/м. Знизу розтягніть рулетку 

так, щоб її кінець був навпроти гачка нижньої частини пружини. 

2. На гачок пружини підвісьте тримач для важків. В тримач закріпіть 

важок масою 10 г. Зафіксуйте за допомогою рулетки розтяжність пружини в 

даному випадку. Результати вимірювань запишіть до таблиці 9.1. 

3. Збільшуючи масу важків чотири рази по 10 г, щоразу визначайте, на 

скільки розтягнулася пружина від її початкового стану. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 9.1. 

4. Повторіть пункти 1-3 для пружини 20 Н/м. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 9.1. 

Таблиця 9.1. 

№ Маса  

важків 

m , кг 

Сила  

тяжіння 

mgF  , Н 

Видовження пружини 

3 Н/м, 
1l , м 

Видовження пружини 

20 Н/м, 2l , м 

1. 0,02 0,2   

2. 0,03 0,3   

3. 0,04 0,4   

4. 0,05 0,5   

5. 0,06 0,6   
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5. За результатами вимірювань побудуйте графіки залежності сили 

пружності від видовження для різних пружин. 

 

Контрольні запитання 

1. Який маятник називають фізичним? 

2. Як визначити видовження пружини? 

3. Які фізичні величини взаємопов’язує закон Гука? 

 

 

 

Дослід № 10. Рівнодійна сил, діючих паралельно та по одній прямій 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки»; відшукати рівнодійну сил, які 

діють паралельно одна одній і по прямій. 

Обладнання: На рисунку 25 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримач для важків (4), важки (5), тримачі для динамометрів (6), нитка (7), 

динамометри на 1 Н та 2 Н (8). 

 

 

Рис. 25. 
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Підготовка установки 

З’єднайте дві частини штативу металевим стрижнем в горизонтальному 

положенні. Двічі частини одна від одної мають перебувати на відстані 25 

сантиметрів. В обох частинах штативу вертикально закріпіть металеві стрижені 

довжиною 1 м. У верхній частині стрижнів закріпіть затискачі-насадки. В 

останніх встановіть стрижні довжиною 0,1 м із вкрученими тримачами для 

динамометра. В тримачі зафіксуйте динамометри на 1 Н та 2 Н. 

Виріжте дві нитки: одна приблизно 10 см завдовжки, інша близько 20 см. 

Зробіть петлі на кінцях даних ниток. Прикріпіть їх до гачків динамометрів.  

 

Хід виконання 

Завдання 1. Спостереження сил, які діють в одному напрямку. 

1. До інших кінців ниток підвісьте один спільний тримач із важками на 

загальну масу 100 г. Нитка на правому динамометрів не має бути натягнутою 

(рис. 26, а). Запишіть до таблиці 10.1 покази динамометрів. 

 

         
                                       а)                           Рис. 26.                            б)                      

 

2. В тримачі правий динамометр підніміть кілька раз уверх по 2 см і 

фіксуйте щоразу покази динамометрів, котрі запишіть до таблиці 10.1. 
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Таблиця 10.1 

№ Маса важків  

m , кг 

Сила 

тяжіння 

 
TF , Н 

Покази лівого 

динамометра 

 
1F , Н 

Покази правого 

динамометра 

 
2F , Н 

1. 0,1 1   

2. 0,1 1   

3. 0,1 1   

 

Завдання 2. Спостереження сил, які діють по прямій в протилежних 

напрямках. 

1. З правої частини штативу зніміть металевий стрижень з затискачем та 

динамометром.  

2. Зафіксуйте покази динамометра, до якого підвішений тримач з важками 

загальною масою 20 г. 

3. Закріпіть динамометр на 2 Н в лівій частині штативу так, щоб гачки двох 

динамометрів закріпилися на одному кінці нитки, на якій підвішений тримач із 

важками.  

3. Динамометр на 2 Н тягніть вниз кілька раз з різною силою. Після кожної 

спроби тягнення динамометра фіксуйте покази обох динамометрів (рис. 26, б). 

Результати вимірювань запишіть до таблиці 10.2. 

Таблиця 10.2 

№ Маса важків  

m , кг 

Сила 

тяжіння 

 TF , Н 

Покази лівого 

динамометра 

 1F , Н 

Покази правого 

динамометра 

 2F , Н 

1. 0,02 0,2   

2. 0,02 0,2   

3. 0,02 0,2   

 

Контрольні запитання 

1. Яка фізична величина називається силою? 

2. В яких одиницях вимірюється сила? 

3. Яка будова приладу вимірювання сили динамометра? 
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Дослід № 11. Рівнодійна сил, які утворюють кут паралелограма 

Мета: Відшукання рівнодійну сил, які утворюють кут паралелограма; 

оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне обладнання 

для виконання дослідів з механіки». 

Обладнання: На рисунку 27 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримач для важків (4), важки (5), динамометри на 1 Н та 2 Н (6), тримачі для 

динамометрів (7), нитка (8). Також в даній роботі використовується круглий 

транспортир. 

 

 

Рис. 27.  

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини штативу металевим стрижнем в горизонтальному 

положенні. Двічі частини одна від одної мають перебувати на відстані 25 

сантиметрів. В обох частинах штативу вертикально закріпіть металеві стрижені 

довжиною 1 м. У верхній частині стрижнів закріпіть затискачі-насадки. В 

останніх встановіть стрижні довжиною 0,1 м із вкрученими тримачами для 

динамометра. В тримачі зафіксуйте динамометри на 1 Н та 2 Н. Виріжте дві 
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нитки, приблизно по 10 см. Зробіть петлі на кінцях даних ниток. Прикріпіть їх 

до гачків динамометрів. 

Хід виконання 

1. Тримачі з динамометрами з вертикального положення переміщаємо у 

положення під кутом один до одного (рис. 28). Нитки, які прив’язані до гачків 

динамометрів, зводимо в одну точку й прикріпляємо тримач з важками 

загальною масою 100 г. На важки в даному випадку діє сила тяжіння, яка 

напрямлена вниз й перпендикуляром ділить на два однакові кути нахили 

динамометрів. Фіксацію кутів здійснюємо за допомогою круглого 

транспортира. Результати вимірювань запишіть до таблиці 11.1. 

2. Змінюючи масу важків, знімаючи по 10 г, щоразу повторюємо пункти 1. 

Так виконати ще 4 рази. Результати вимірювань запишіть до таблиці 11.1. 

 

 

Рис. 28. 

Таблиця 11.1 

№ Маса важків  

m , кг 

Лівий кут 

1 , 0  

Правий кут 

1 , 0  

Покази правого 

динамометра 

1F , Н 

Покази лівого 

динамометра 

2F , Н 

1. 0,1     

2. 0,09     

3. 0,08     

4. 0,07     

5. 0,06     
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Рис. 29.  

 

3. Встановіть на тримачі важків на загальну суму 80 г. Опускаючи правий 

динамометр кілька раз на однакову відстань, повторіть пункт 1. Дану дію 

виконайте три рази. В даному випадку будуть змінюватися кути (рис. 29). 

Результати вимірювань запишіть до таблиці 11.2. 

4. Пункт 3 виконайте повторіть для маси важків 60 г. Результати 

вимірювань запишіть до таблиці 11.2. 

Таблиця 11.2 

№ Маса важків  

m , кг 

Лівий кут 

1 , 0  

Правий кут 

1 , 0  

Покази правого 

динамометра 

1F , Н 

Покази лівого 

динамометра 

2F , Н 

1. 0,08     

2. 0,08     

3. 0,08     

4. 0,06     

5. 0,06     

6. 0,06     

 

Контрольні запитання 

1. Що вивчає динаміка ? 

2. Що таке сила ? Як вимірюються сили на практиці, яким приладом ? 

3. Будова та принцип дії динамометра. Градуювання динамометра. 

4. Використання другого закону Ньютона при дії на тіло декількох сил. 
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Дослід № 12. Дія сил на блок 

Мета: Розглянути дію сил на тіло, яке підвішене на нитці через блок; 

оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне обладнання 

для виконання дослідів з механіки». 

Обладнання: На рисунку 30 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

динамометри на 1 Н та 2 Н (4), тримачі для динамометрів (5), тримач для важків 

(6), важки (7), блок (8), нитка (9). Також в даній роботі використовується 

круглий транспортир. 

 

 

Рис. 30. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини штативу металевим стрижнем в горизонтальному 

положенні. Двічі частини одна від одної мають перебувати на відстані 25 

сантиметрів. В обох частинах штативу вертикально закріпіть металеві стрижені 

довжиною 1 м. У верхній частині стрижнів закріпіть затискачі-насадки. В 
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останніх встановіть стрижні довжиною 0,1 м із вкрученими тримачами для 

динамометра. В тримачі зафіксуйте динамометри на 1 Н та 2 Н.  

Лівий динамометр на 1Н розташуйте посередині металевого стриженя, а 

правий у верхній частині іншого стриженя. Лівий динамометр розмістіть 

горизонтально, а правий під кутом. До гачка правого динамометра прикріпіть 

блок, а до гачка лівого нитку, яку перекиньте через блок, з тримачем із важками 

(рис. 31).  

 

 

Рис. 31. 

Хід виконання 

1. Встановіть масу важків на тримачі 40 г. За допомогою динамометра 

становіть кут  , який показано на рис. 31. Переміщуючи правий динамометр, 

досягніть значення кута в 70 0 . Зафіксуйте покази обох динамометрів. 

Результати вимірювань запишіть до таблиці 12.1. 

Таблиця 12.1 

№ Маса важків 

 m , кг 

Сила тяжіння  

TF , Н 

Кут  , 0  Покази лівого  

динамометра 

1F , Н 

Покази правого  

динамометра 

2F , Н 

1. 0,04 0,4 70   

2. 0,04 0,4 90   

3. 0,04 0,4 105   

4. 0,04 0,4 120   

 



 37 

2. Переміщуючи правий динамометр, отримайте кут 90 0 . Зафіксуйте 

покази обох динамометрів. Результати вимірювань запишіть до таблиці 12.1. 

3. Пункт 2 повторіть для значень кута 105 0  та 120 0 . Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 12.1. 

Контрольні запитання 

1. Що таке сила тяжіння? Чим вона відрізняється від сили всесвітнього 

тяжіння ? 

2. Що таке сила пружності? Яка їх фізична сутність? 

3. Які особливості сил пружності? 

 

 

Дослід № 13. Знаходження центру тяжіння тіла 

Мета: Навчитися знаходити центр тяжіння тіла; розуміти стан рівноваги 

тіл; оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання лабораторних робіт з механіки». 

Обладнання: На рисунку 32 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання лабораторних робіт з механіки». Цифрами 

відзначено обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

кріпильний болт (4), тримач для важків (5), нитка (6). Також в даній роботі 

використовується аркуш паперу, з якого вирізаний семикутник.  

 

Рис. 32. 
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Підготовка установки 

З’єднайте дві частини штативу металевим стрижнем в горизонтальному 

положенні. Двічі частини одна від одної мають перебувати на відстані 25 

сантиметрів. В одній частині штативу вертикально закріпіть металевий 

стрижень довжиною 1 м. У верхній частині стрижня закріпіть затискач-насадку, 

в якій встановіть кріпильний болт. 

З паперу виріжте семикутник (рис. 33), в якому на кутах зробіть невеликі 

отвори.  

 

 

Рис. 33. 

 

Хід виконання 

1. На кріпильному болті підвісьте за один із кутів паперовий семикутник. 

На цьому з болті підвісьте за допомогою нитки тримач для важків (рис. 33). 

Олівцем зазначте траєкторію нитки на папері. 

2. Пункт 1 виконайте для всіх інших кутів паперового семикутника. Точка 

перетину траєкторій буде центром тяжіння даного паперового семикутника. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке центр тяжіння тіла? 

2. Яка сутність методу, який розглядався в даному досліді, знаходження 

центру тяжіння тіла? 
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Дослід № 14. Сила реакції на ненавантажений важіль 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки»; проаналізувати сили реакції на 

ненавантажений важіль.  

Обладнання: На рисунку 34 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

важіль (4), динамометри на 1 Н та 2 Н (5), тримачі для динамометрів (6), нитка 

(7).  

 

 

Рис. 34. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини штативу металевим стрижнем в горизонтальному 

положенні. Двічі частини одна від одної мають перебувати на відстані 60 

сантиметрів. В обох частинах штативу вертикально закріпіть металеві стрижені 

довжиною 1 м. У верхній частині стрижнів закріпіть затискачі-насадки. В 

останніх встановіть стрижні довжиною 0,1 м із вкрученими тримачами для 

динамометра. В тримачі зафіксуйте динамометри на 1 Н та 2 Н. Виріжте дві 

нитки, приблизно по 10 см. Зробіть петлі на кінцях даних ниток. Прикріпіть їх 

до гачків динамометрів. 
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Хід виконання 

1. До ниток закріпіть важіль так, щоб нитки були прив’язані на однаковій 

відстані (в першому випадку на позначках 10) від центру важеля (рис. 35). 

Запишіть покази динамометрів до таблиці 14.1. 

2. Повторіть пункт 1 у випадку прив’язування нитки на позначках 8 та 6 

важеля (при цьому маєте переміщувати на зустріч один одному частини 

штативу). Запишіть покази динамометрів до таблиці 14.1. 

 

 

Рис. 35. 

3. Центр важеля зафіксуйте на нитці одного із динамометрів й виміряйте 

його вагу. Запишіть покази динамометра до таблиці 14.1. 

4. Встановіть важіль в початкове положення в позначки 10. Потім на один 

з динамометрів наблизьте на дві позначки до іншого, який в даному випадку 

має бути не рухомим. Запишіть покази динамометрів до таблиці 14.1. 

 

Таблиця 14.1. 

№ Вага 

важеля 

F , Н 

Ліва 

позначка 

важеля 1n  

Права 

позначка 

важеля 

2n  

Покази лівого 

динамометра 

1F , Н 

Покази 

правого  

динамометра 

2F , Н 

Відношення 

сил 
2

1

F

F
 

1.  10 10    

2.  8 8    

3.  6 6    

4.  10 8    
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Контрольні запитання 

1. Що таке важіль? 

2. Які сили називають силами реакції? 

3. Як знайти сили реакції? 

 

 

 

Дослід № 15. Реакція сили на навантажений важіль 

Мета: Ознайомитися із силами реакції та їх діями на навантажений важіль; 

оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне обладнання 

для виконання дослідів з механіки».  

Обладнання: На рисунку 36 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

важіль (4), тримач для важків (5), важки (6), динамометри на 1 Н та 2 Н (7), 

тримачі для динамометрів (8), нитка (9).  

 

 

Рис. 36. 
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Підготовка установки 

З’єднайте дві частини штативу металевим стрижнем в горизонтальному 

положенні. Двічі частини одна від одної мають перебувати на відстані 60 

сантиметрів. В обох частинах штативу вертикально закріпіть металеві стрижені 

довжиною 1 м.  

У верхній частині стрижнів закріпіть затискачі-насадки. В останніх 

встановіть стрижні довжиною 0,1 м із вкрученими тримачами для динамометра. 

В тримачі зафіксуйте динамометри на 1 Н та 2 Н. Виріжте дві нитки, приблизно 

по 10 см. Зробіть петлі на кінцях даних ниток. Прикріпіть їх до гачків 

динамометрів. 

 

 

Рис. 37. 

 

Хід виконання 

1. Центр важеля зафіксуйте на нитці одного із динамометрів й виміряйте 

його вагу. Запишіть покази динамометра до таблиці 15.1. 

2. До ниток закріпіть важіль так, щоб нитки були прив’язані на однаковій 

відстані (в першому випадку на позначках 10) від центру важеля (рис. 37). 

Запишіть покази динамометрів до таблиці 15.1. 
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3. Підвісьте тримач з важками масою 30 г справа на 9 позначці важеля. 

Запишіть покази динамометрів до таблиці 15.1.  

4. Пункт 3 повторіть для тримача з важками масою 30 г на позначках 

важеля 7, 5, 3, 1 в правій частині та на позначках 1, 3, 5, 7, 9 в лівій. Запишіть 

покази динамометрів до таблиці 15.1.  

 

Таблиця 15.1. 

№ Маса 

важків 

m , кг 

Вага 

важеля 

F , Н 

Позначка 

важеля n  

Покази лівого 

динамометра 

1F , Н 

Покази 

правого  

динамометра 

2F , Н 

1. 0,03  9   

2. 0,03  7   

3. 0,03  5   

4. 0,03  3   

5. 0,03  1   

6. 0,03  -1   

7. 0,03  -3   

8. 0,03  -5   

9. 0,03  -7   

10. 0,03  -9   

 

5. Побудуйте графіки залежностей )(1 nfF   та )(2 nfF  . При цьому слід 

кількість позначок рахувати від певної точки відліку. Умовно можна взяти 

точкою відліку ліву позначку 10 важеля. 

 

Контрольні запитання 

1. Що собою являють сили реакції? 

2. Чи залежить сила тертя від сили реакції опори? 

3. Яка роль вантажу, який підвішений до важеля, при дослідження сил 

реакції? 
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Дослід № 16. Двохсторонній важіль 

Мета: Ознайомитися з принципами роботи з важелем та його 

особливостями; оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом 

«Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки». 

Обладнання: На рисунку 38 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), важіль (3), затискачі-

насадки (4), тримач для важків (5), важки (6), динамометри на 1 Н та 2 Н (7), 

кріпильний болт (8).  

 

 
Рис. 38. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте між собою двічі частини універсального штативу. Між собою 

вони фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В одну з частин штативу 

вертикально закріпіть металевий стрижень. У верхній частині металевого 

стриження за допомогою затискача-насадки зафіксуйте кріпильний болт. На 

останньому розташуйте важіль.  
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Рис. 39. 

 

Хід виконання 

1. На позначці 10 в лівій частині важеля підвісьте тримач з важками масою 

100 г; в правій частині на такій же відстані від центру динамометр. Знизу 

тримайте динамометр рукою, тим самим зрівноважуючи важіль. Покази 

динамометра запишіть до таблиці 16.1. 

 

Таблиця 16.1 

№ Маса 

важків  

m , кг 

Позначка важеля,  

на якій знаходяться 

важки 1n   

Позначка важеля,  

на якій 

знаходиться 

динамометр 
2n  

Покази 

динамометра 

F , Н 

1. 0,1 10 10  

2. 0,1 8 10  

3. 0,1 6 10  

4. 0,1 4 10  

5. 0,1 2 10  

2. Тримач з важками перемістіть послідовно на позначки лівої частини 

важеля 8, 6, 4 і 2, при цьому динамометр в правій частині залишається на 
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незмінній позначці 10 (рис. 39). У всіх цих чотирьох випадках запишіть покази 

динамометра до таблиці 16.1. 

3. На тримачі з важками зафіксуйте масу 40 г. Це навантаження розмістіть 

в лівій частині важеля на позначці 10. Запишіть покази динамометра, який 

перебуває на позначці 10 правої частини важеля, до таблиці 16.2. 

4. У лівій частині підвішені на позначці 10 важки масою 40 г. В правій 

частині ж важеля динамометр переміщайте на позначки 8, 6, 4 і 2. У всіх цих 

чотирьох випадках запишіть покази динамометра до таблиці 16.2. 

Таблиця 16.2 

№ Маса 

важків  

m , кг 

Позначка важеля,  

на якій знаходяться 

важки 
1n   

Позначка важеля,  

на якій 

знаходиться 

динамометр 
2n  

Покази 

динамометра 

F , Н 

1. 0,04 10 10  

2. 0,04 10 8  

3. 0,04 10 6  

4. 0,04 10 4  

5. 0,04 10 2  

 

Контрольні запитання 

1. Що таке важіль? Що називають плечем важеля? 

2. Які особливості важеля?  

3. Коли важіль перебуває в рівновазі? 

 

 

 

Дослід № 17. Односторонній важіль 

Мета: Проаналізувати відмінності роботи з важелем, який навантажений з 

одного його боку, із двохстороннім важелем; оволодіти вміннями та навичками 

роботи з комплектом «Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки».   

Обладнання: На рисунку 40 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 
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важіль (4), динамометри на 1 Н та 2 Н (5), тримач для важків (6), важки (7), 

кріпильний болт (8).  

 

 

Рис. 40. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте між собою двічі частини універсального штативу. Між собою 

вони фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В одну з частин штативу 

вертикально закріпіть металевий стрижень. У верхній частині металевого 

стриження за допомогою затискача-насадки зафіксуйте кріпильний болт. На 

останньому розташуйте важіль.  

 

Хід виконання 

1. В правій частині важеля підвісьте на позначці 9 тримач з важками масою 

40 г. При цьому в цій же частині важеля на позначці 10 динамометр підтримує 

уверх важіль, зрівноважуючи його (рис. 41). Запишіть покази динамометра до 

таблиці 17.1. 
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Рис. 41 

 

2. Переміщуйте тримач з важками на позначки правої частини важеля 7, 5, 

3 і 1, при цьому динамометр перебуває на незмінній позначці 10. Запишіть 

покази динамометра до таблиці 17.1. 

 

Таблиця 17.1 

№ Маса 

важків  

m , кг 

Позначка важеля,  

на якій знаходяться 

важки 
1n   

Позначка важеля,  

на якій 

знаходиться 

динамометр 
2n  

Покази 

динамометра 

F , Н 

1. 0,04 9 10  

2. 0,04 7 10  

3. 0,04 5 10  

4. 0,04 3 10  

5. 0,04 1 10  

 

3. Підвісьте тримач з важками масою 40 г в правій частині важеля на 

позначці 5. При цьому в цій же частині важеля на позначці 10 динамометр 

підтримує уверх важіль, зрівноважуючи його (рис. 41). Запишіть покази 

динамометра до таблиці 17.2. 
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4. Переміщайте динамометр на позначки правої частини важеля 8, 6, 4 і 2. 

При цьому тримач з важками перебуває весь час на позначці 5. Запишіть покази 

динамометра до таблиці 17.2. 

Таблиця 17.2 

№ Маса 

важків  

m , кг 

Позначка важеля,  

на якій знаходяться 

важки 
1n   

Позначка важеля,  

на якій 

знаходиться 

динамометр 
2n  

Покази 

динамометра 

F , Н 

1. 0,04 5 10  

2. 0,04 5 8  

3. 0,04 5 6  

4. 0,04 5 4  

5. 0,04 5 2  

 

Контрольні запитання 

1. Що таке важіль? 

2. Які особливості роботи з одностороннім важелем? 

3. Як зрівноважити важіль? 

 

 

 

Дослід № 18. Вивчення сил та переміщення  

за допомогою нерухомого блоку 

Мета: Проаналізувати прояв сил при використанні нерухомого блоку; 

оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне обладнання 

для виконання дослідів з механіки». 

Обладнання: На рисунку 42 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримач для важків (4), важки (5), блок (6), стрижень для блока (7), динамометри 

на 1 Н та 2 Н (8), тримач для трубок та рулетки (9), рулетка та нитка (10).  
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Рис. 42. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте між собою двічі частини універсального штативу. Між собою 

вони фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В одну з частин штативу 

вертикально закріпіть металевий стрижень. У верхній частині металевого 

стриження за допомогою затискача-насадки зафіксуйте стрижень для блока. В 

стрижень зафіксуйте блок. На відстані 60 см від низу універсального штативу 

на стрижені встановіть затискач-насадку, в яку за допомогою стриженя 

довжиною 10 см закріпіть тримач з рулеткою. Остання розгорнута знизу до її 

тримача. Через блок перекиньте нитку, до одного з кінців якої підвісьте тримач 

з важками, а до іншого динамометр, гачок якого тримається за горизонтальний 

стрижень універсального штативу (рис. 43). 

Хід виконання 

1. На тримач підвісьте чотири важки по 10 г і загальна маса із тримачем 

тоді буде становити 50 г. В цей момент під дією сили тяжіння важки через блок 

натягнуть пружину динамометра. Зафіксуйте покази динамометра, а також 

відстань між важками і поверхнею столу та на скільки розтягнеться пружина 

динамометра, які визначаються за допомогою рулетки. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 18.1. 
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Рис. 43. 

 

2. Пункт 1 повторіть для маси важків 100 та 150 г. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 18.1. 

 

Таблиця 18.1 

№ Маса 

важків 

 m , кг 

Покази 

динамометра 

F , Н 

Видовження  

пружини 

динамометра 1h , м 

Відстань між 

важками і поверхнею 

столу 
2h , м 

1. 0,05    

2. 0,1    

3. 0,15    

 

Контрольні запитання 

1. Що таке блок? Які є види блоків? 

2. Які особливості нерухомого блоку? 

3. Яким приладом визначається видовження пружини динамометра? 
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Дослід № 19. Вивчення сил та переміщення  

за допомогою рухомого блоку 

Мета: Засвоєння принципів роботи з рухомим блоком; проаналізувати 

сили, які діють на тіло, котре підвішене на рухомий блок; оволодіти вміннями 

та навичками роботи з комплектом «Фізичне обладнання для виконання 

дослідів з механіки». 

Обладнання: На рисунку 44 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримач для важків (4), важки (5), блок (6), динамометри на 1 Н та 2 Н (7), 

тримачі для динамометрів (8), рулетка та нитка (9).  

 

 

Рис. 44. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте між собою двічі частини універсального штативу. Між собою 

вони фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В обидві частини 

штативу вертикально закріпіть по металевому стрижню. У верхній частині 

металевих стрижнів за допомогою затискачів-насадок зафіксуйте короткі 

стрижні. В останні вкрутіть тримачі для динамометрів. Закріпіть динамометри в 
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тримачі. На гачки динамометрів підвісьте нитку, на яку покладіть блок, з 

підвішеним до нього тримачем із важками (рис. 45). 

 

 

Рис. 45. 

 

Хід виконання 

1. На початку виконання досліду за допомогою одного з динамометрів 

визначте вагу блоку. Результати вимірювань запишіть до таблиці 19.1. 

2. На тримач закріпіть важок масою 10 грам, що разом із тримачем буде 

становити 20 г. Зафіксуйте покази динамометрів і запишіть до таблиці 19.1. 

3. Пункт 2 повторіть для загальної маси важків із тримачем 40, 60, 80 та 

100 г. Результати вимірювань запишіть до таблиці 19.1. 

Таблиця 19.1. 

№ Маса 

важків 

m , кг 

Покази 

першого 

динамометра 

1F , Н 

Покази 

другого 

динамометра 

2F , Н 

Сила 

тяжіння 

TF , Н 

Вага 

блока 

P , Н 

Сума показів 

динамометрів 

21 FF  , Н 

1. 0,02      

2. 0,04      

3. 0,06      

4. 0,08      

5. 0,1      
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4. Встановіть масу важків 100 г. Лівий динамометр опустіть на 10 см. За 

допомогою рулетки виміряйте відстань від столу до шкали лівого динамометра. 

Результати вимірювань запишіть до таблиці 19.2. 

5. Перемістіть лівий динамометр тричі з кроком 2 см. Що разу фіксуйте 

покази динамометрів, які запишіть до таблиці 19.2.  

 

Таблиця 19.2 

№ Маса 

важків 

m , кг 

Відстань від 

столу до шкали 

лівого 

динамометра 

h , м 

Покази 

першого 

динамометра 

1F , Н 

Покази 

другого 

динамометра 

2F , Н 

 Сила 

тяжіння 

TF , Н 

Сума 

показів 

динамо-

метрів 

21 FF  , Н 

1. 0,1      

2. 0,1      

3. 0,1      

4. 0,1      

5. 0,1      

 

Контрольні запитання 

1. Який блок називають рухомим? 

2. Наведіть приклади застосування рухомих блоків? 

3. Які особливості рухомих блоків Ви знаєте? 

 

 

 

Дослід № 20. Взаємодія блоків 

Мета: Отримати вміння користування блоками різних видів; оволодіти 

вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне обладнання для 

виконання дослідів з механіки»; систематизувати знання та вміння щодо роботи 

з рухомим та нерухомим блоками. 

Обладнання: На рисунку 46 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 
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тримач для важків (4), важки (5), великий блок (6), малий блок (7), тримач для 

блоку (8), динамометри на 1 Н та 2 Н (9), рулетка та нитка (10).  

 

 

Рис. 46. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини універсального штативу. В штативі вертикально 

закріпіть металевий стрижень довжиною 1 м. У верхній частині даного 

стриженя закріпіть затискач-насадку. В останній встановіть тримач для блока. 

В нього зафіксуйте більший блок. В штатив горизонтально закріпіть металевий 

стрижень.  

До тримача блоку привезіть нитку, на яку підвісьте малий блок; інший 

кінець нитки перекиньте через великий блок, котрий закріплений в тримачі, і 

прив’яжіть до гачка динамометра. Отримаємо систему рухомого та нерухомого 

блоків (рис. 47).  

 

Хід виконання 

1. За допомогою динамометра визначте вагу рухомого блоку. Результати 

вимірювань запишіть до таблиці 20.1. 
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Рис. 47. 

 

2. До рухомого блоку в робочій установці (рис. 47) підвісьте масу важків 

40, що разом з тримачем буде становити 50 г. Зафіксуйте покази динамометра і 

запишіть до таблиці 20.1. 

 

Таблиця 20.1. 

№ Маса важків Вага рухомого блоку Покази динамометра 

1. 0,05   

2. 0,1   

3. 0,15   

4. 0,2   

 

3. Пункт 2 виконайте для маси важків 100, 150 та 200 г. Результати 

вимірювань запишіть до таблиці 20.1. 

 

Контрольні запитання 

1. Наведіть приклади застосування блоків в техніці та природі. 

2. Як за допомогою блоків отримати виграш у силі більше ніж удвічі? 

3. Чи можна рухомий та нерухомий блоки розглядати як важелі? 
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Дослід № 21. Потенціальна енергія та енергія пружного тіла 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки»; дослідити коливання 

фізичного маятника та визначити енергію пружного тіла.  

Обладнання: На рисунку 48 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримач для важків (4), важки (5), пружина 3 Н/м (6), динамометри на 1 Н та 2 Н 

(7), кріпильний болт (8), металева пластина зі шкалою (9), рулетка (10), тримач 

для трубок та рулетки (11).  

 

 

Рис. 48. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини універсального штативу. В штативі вертикально 

закріпіть металевий стрижень довжиною 1 м. У верхній частині даного 

стриженя закріпіть затискач-насадку, до якої закріпіть пружину. До іншого 

кінця пружини підвісьте тримач з важками. За допомогою тримача прикріпіть 
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рулетку в розгорнутому вигляді до металевого стриженя, так, щоб нуль рулетки 

був навпроти нижнього кінця пружини у вільному стані, перед навантаженням.  

 

 

Рис. 49. 

 

Хід виконання 

1. На нижній кінець пружини підвісьте тримач з важками загальною масою 

40 г. Натягніть вантаж вниз до столу і відпустіть. По рулетці зафіксуйте межі 

коливань вантажу.  

2. На нижній кінець пружини підвісьте один лише тримач, маса якого 10 г. 

За допомогою рулетки зафіксуйте на скільки розтягнеться пружина. Результати 

вимірювань запишіть до таблиці 21.1. 

 

Таблиця 21.2. 

№ Маса важків 

m , кг 

Сила тяжіння  

важків TF , Н 

Видовження пружини 

l , м 

1. 0,01   

2. 0,02   

3. 0,03   

4. 0,04   
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3. Пункт 2 повторіть для тримача з вантажем загальною масою 20, 30 та 40 

г. Результати вимірювань запишіть до таблиці 21.1. 

4. Розрахуйте висоту H  з формули lH  2 . 

5. За допомогою затискача-насадки на відстані H  на металевому стрижені 

прикріпіть горизонтально металеву пластину (рис. 50).  

 

 

Рис. 50. 

 

6. На пластині покладіть тримач (10 г). Прикріпіть його до пружини і 

зіштовхніть легенько із пластини – матимемо його падіння. В даному випадку 

фіксуємо на стільки розтягнеться пружина. Результати вимірювань запишіть до 

таблиці 21.2. 

7. Пункт 6 повторіть для тримача з вантажем загальною масою 20, 30 та 40 

г. Результати вимірювань запишіть до таблиці 21.2. 

Таблиця 21.2. 

№ Маса важків 

m , кг 

Сила тяжіння  

важків TF , Н 

Видовження пружини 

l , м 

Висота H , м 

1. 0,01    

2. 0,02    

3. 0,03    

4. 0,04    
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8. Визначте потенціальну енергію за допомогою формули mgHEn  .  

Контрольні запитання 

1. Що таке енергія? В яких одиницях вона вимірюється? 

2. Від чого залежить потенціальна енергія тіла? 

3. Чому дорівнює енергія пружно деформованого тіла? 

 

 

 

Дослід № 22. Визначення густини твердих  

тіл при занурення тіл в рідину 

Мета: Вміти визначати густину твердих тіл при занурення тіл в рідину; 

оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне обладнання 

для виконання дослідів з механіки». 

Обладнання: На рисунку 51 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

динамометри на 1 Н та 2 Н (4), тримачі для динамометрів (5), металеві тіла (6), 

мензурка об’ємом 100 мл (7), рулетка та нитка (8).  

 

 

Рис. 51. 
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Підготовка установки 

З’єднайте між собою двічі частини універсального штативу. Між собою 

вони фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В одну з частин штативу 

вертикально закріпіть металевий стрижень. У верхній частині металевого 

стриження за допомогою затискача-насадки зафіксуйте короткий стрижень, в 

який вкрутіть тримач для динамометра. Зафіксуйте в тримач динамометр, до 

гачка якого на нитці підвісьте вантаж.. (рис. 52). 

 

 

Рис. 52. 

 

Хід виконання 

1. До нижнього кінця нитки прикріпіть алюмінієве тіло правильної форми. 

Під дією сили тяжіння пружина динамометра натягнеться. Запишіть покази 

динамометра до таблиці 22.1.  

2. Алюмінієве тіло, яке підвішене на нитці, занурте в мензурку з водою. 

Запишіть покази динамометра до таблиці 22.1.  

3. Пункти 1-2 повторіть для залізного тіла правильної форми. Результати 

вимірювань запишіть до таблиці 22.1. 

 



 62 

Таблиця 22.1. 

№ Тіло Сила 

тяжіння  

в повітрі  

1F , Н 

Сила 

тяжіння  

у воді 

2F , Н 

Архімедова 

сила  

21 FFFA  , 

Н 

Об’єм 

тіла  

V , 3ì  

Маса  

тіла 

m , 

кг 

 

Густина  

тіла 

 , 
3ì

êã
 

 Алюмінієве       

 Залізне       

 

4. За різницею показів динамометра в повітрі та воді визначаємо 

архімедову силу.  

5. Знаючи архімедову силу, визначаємо об’єми тіл, які були занурені у 

воду, за допомогою формули 
g

F
V

p

A





, де p  - густина води, g  - прискорення 

вільного падіння. Результати обрахунків запишіть до таблиці 22.1. 

6. Масу тіл знаходимо із результатів вимірювань сили тяжіння тіл в повітрі 

g

F
m 1 . Результати обрахунків запишіть до таблиці 22.1. 

7. За допомогою формули 
V

m
  обчислюємо густину тіл. Результати 

обрахунків запишіть до таблиці 22.1. 

 

Контрольні запитання 

1. Яку фізичну величину називають густиною тіла? 

2. В яких одиницях вимірюється і якою літерою позначається густина тіла? 

3. Як силу називають архімедовою? Від чого вона залежить? 

4. Які спостереження вказують на існування виштовхувальної сили? 

5. Чим пояснюється збільшення тиску рідини із глибиною? 

6. Які сили діють на тіло, занурене в рідину? 

7. Алюмінієвий і мідний бруски мають однакові маси. Який з них легше 

підняти у воді? 

8. Чи діє архімедова сила в умовах невагомості? 
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Дослід № 23. Визначення густини рідин з використанням ареометра 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками збирати терези за допомогою 

елементів комплекту «Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки»; 

навчитися працювати з ними та з їх допомогою виміряти маси твердих тіл та 

рідин; навчитися конструювати саморобний ареометр. 

Обладнання: На рисунку 53 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це мензурка 

об’ємом 50 мл (номер 1), мензурка об’ємом 100 мл (2), пробірка (3), свинцевий 

дріб (d = 3 мм, 120 г) (4), важіль та важільні терези (5), універсальний штатив 

(6), металеві стрижені (7), затискачі-насадки (8), кріпильний болт (9) та набір 

важків (10). 

 

 

Рис. 53. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте між собою двічі частини універсального штативу. Між собою 

вони фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В одну з частин штативу 

вертикально закріпіть металевий стрижень. У верхній частині металевого 

стриження за допомогою затискача-насадки зафіксуйте кріпильний болт. На 
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останній розташуйте важіль, на який закріпіть металеву пластину зі шкалою та 

стрілку. На кінцях важіль розташуйте шальки терезів. Зібрана установка 

зображена на рис. 54. 

 

 
Рис. 54. 

Хід виконання 

1. На ліву шальку терезів розмістіть стільки свинцевої дробі, щоб вона 

зрівноважила пусту мензурку на 100 мл на іншій шальці терезів. Зафіксуйте 

кількість дробі. 

2. Подібно пункту 1 зважте 5 г кухонної солі в мензурці 100 мл.  

3. Пункти 1-2 повторіть для мензурки 250 мл та 10 г кухонної солі. 

4. Заповніть мензурку 40 мл води та додайте 5 г кухонної солі; 

перемішайте її. Налийте розчин солі до мензурки 100 мл. Таким же чином 

підготуйте 10-тиграмовий розчин солі. 

5. Заповніть мензурку 50 мл води. Виріжте смужку паперу розмірами 2 см 

х 17 см й додайте сантиметрову шкалу від низу 0-16.  

6. Опустіть смужку паперу у пробірку, яку помістіть в мензурку. Додайте 

свинцевої дробі стільки, щоб пробірка опустилася на половину її довжини. 

Зафіксуйте половину глибини її занурення за шкалою. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 23.1. 

7. Заповніть мензурку розчином солі (5 г). Занурте пробірку із шкалою в 

розчин солі. Зафіксуйте половину глибини занурення і дані запишіть до таблиці 

23.1.  

8. З формули 
2

1

1

2






h

h
, де 2h  - глибина занурення пробірки в невідому 

рідину, 1h  - глибина занурення у воду, 2  - густина невідомої рідини та 1  - 
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густина води, визначте густину невідомої рідини. Маємо 
2

11
2

h

h



 . Результати 

обрахунків запишіть до таблиці 23.1. 

9. Пункти 7-8 повторіть для іншого розчину солі (10 г). 

Таблиця 23.1 

№ Розчин Густина 

води 

1 , 
3ì

êã
 

Глибина 

занурення  

пробірки у 

воду 
1h , м 

Глибина занурення  

пробірки в  

невідому рідину
2h , 

м  

Густина 

невідомої  

рідини 

2 , 
3ì

êã
 

1. 5-тигра-

мовий 

1000    

2. 10-тигра-

мовий 

1000    

 

Контрольні запитання 

1. Які основні правила роботи з терезами? 

2. Який прилад називають ареометром? Яка його будова? 

3. В чому суть даного досліду по конструюванню саморобного ареометра? 

 

 

 

Дослід № 24. Дослідження коливань фізичного маятника 

Мета: Дослідити коливання пружинного маятника та його особливості; 

отримати навички визначення періоду фізичного маятника; оволодіти вміннями 

та навичками роботи з комплектом «Фізичне обладнання для виконання 

дослідів з механіки». 

Обладнання: На рисунку 55 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримач для важків (4), важки (5), пружина 3 Н/м (6), пружина 20 Н/м (7), 

динамометри на 1 Н та 2 Н (8), кріпильний болт (9), секундомір (10).  
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Рис. 55. 

 

 

Рис. 56. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини універсального штативу за допомогою металевого 

стриженя, який розміститься горизонтально. В штативі вертикально закріпіть 
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металевий стрижень довжиною 1 м. У верхній частині даного стриженя 

закріпіть затискач-насадку, до якої закріпіть пружину. До іншого кінця 

пружини підвісьте тримач з важками (рис. 56).  

 

Хід виконання 

1. На пружину 3 Н/м підвісьте тримач з важком. Загальна маса 

навантаження становитиме 20 г. Рукою опустіть вантаж вниз до столу, 

натягнувши пружину й відпустіть. В момент пуску включіть секундомір і 

виміряйте час 10 коливань даного фізичного маятника. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 24.1. 

2. Пункт 2 повторіть для вантажу масою 40, 60, 80, 100, 120 та 140 г. 

Результати вимірювань запишіть до таблиці 24.1. 

3. Пункти 1-2 повторіть для пружини 20 Н/м. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 24.1. 

Таблиця 24.1. 

№ Маса 

вантажу  

m , кг 

Кількість 

коливань 

 n  

Час 

коливань  

пружини 3 

Н/м 

 3t , с 

Період  

коливань  

пружини 3 

Н/м  

3T , 1c  

Час 

коливань  

пружини  

20 Н/м 

 20t , с 

Період  

коливань  

пружини 

20 Н/м  

20T , 1c  

1. 0,02 10     

2. 0,04 10     

3. 0,06 10     

4. 0,08 10     

5. 0,1 10     

6. 0,12 10     

7. 0,14 10     

4. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період коливання пружин 3 та 20 

Н/м. Результати обчислень запишіть до таблиці 24.1. 

5. Побудуйте графік залежності періоду коливання від маси вантажу 

)(mfT   

Контрольні запитання 

1. Який маятник називають фізичним? Які його особливості? 
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2. Що називається періодом коливань? 

3. Як визначається період коливань фізичного маятника? 

4. Яка залежність між періодом коливань і масою вантажу, що 

коливається? 

 

 

Дослід № 25. Дослідження коливань математичного маятника 

Мета: Оволодіти принципами роботи із математичним маятником; 

ознайомитися із комплектом «Фізичне обладнання для виконання дослідів з 

механіки». 

Обладнання: На рисунку 57 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримач для важків (4), важки (5), кріпильний болт (6), рулетка, нитка та 

секундомір (7).  

 

 

Рис. 57. 

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини універсального штативу за допомогою металевого 

стриженя, який розміститься горизонтально. В штативі вертикально закріпіть 
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металевий стрижень довжиною 1 м. У верхній частині даного стриженя 

закріпіть два затискачі-насадки. До нижнього затискача-насадки прив’яжіть 

кінець нитки і пропустіть її через кріпильний болт, який закріплено у 

верхньому затискачу-насадці. На іншому кінці нитки прив’яжіть вантаж і 

звісьте нижче столу. Отримаємо математичний маятник (рис. 58). 

 

 

Рис. 58. 

 

Хід виконання 

1. За допомогою рулетки виміряйте 60 см нитки від кріпильного болта до 

нижнього її кінця і підвісьте вантаж масою 50 г. Виміряйте час 10 коливань 

даного математичного маятника. Результати вимірювань запишіть до таблиці 

25.1. 

2. Пункт 1 повторіть для маси вантажу 100 г. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 25.1. 

3. Пункти 1-2 повторіть ще двічі і результати вимірювань запишіть до 

таблиці 25.1.  

4. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період коливань математичного 

маятника. Результати обчислень запишіть до таблиці 25.1. 

5. Побудуйте графік залежності періоду коливання маятника від маси 

вантажу )(mfT   
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Таблиця 25.1. 

№ Маса 

вантажу  

m , кг 

Довжина 

маятника 

l , м 

Кількість 

коливань 

 n  

Час 

коливань  

 t , с 

Період  

коливань 

T , 1c  

1. 0,05 0,6 10   

2. 0,05 0,6 10   

3. 0,05 0,6 10   

4. 0,1 0,6 10   

5. 0,1 0,6 10   

6. 0,1 0,6 10   

 

6. Підвісьте на нитку вантаж масою 50 г. Визначте ще раз час коливань 

математичного маятника довжиною 60 см. Результати вимірювань запишіть до 

таблиці 25.2. 

7. Повторіть пункт 6 при тій же масі вантажу 50 г для довжин маятника 50, 

40, 30 та 20 см. Результати вимірювань запишіть до таблиці 25.2. 

 

Таблиця 25.2. 

№ Маса 

вантажу  

m , кг 

Довжина 

маятника 

l , м 

Кількість 

коливань 

 n  

Час 

коливань  

 t , с 

Період  

коливань 

T , 1c  

1. 0,05 0,6 10   

2. 0,05 0,5 10   

3. 0,05 0,4 10   

4. 0,05 0,3 10   

5. 0,05 0,2 10   

8. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період коливань математичного 

маятника. Результати обчислень запишіть до таблиці 25.2. 

Контрольні запитання 

1. Який маятник називають математичним? 

2. Як визначається період математичного маятника? 

3. Від яких фізичних величин залежить період коливань математичного 

маятника? 
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Дослід № 26. Гасіння коливань у динамічній системі 

Мета: Ознайомитися із комплектом «Фізичне обладнання для виконання 

дослідів з механіки»; дослідити коливання маятника в повітрі та воді із зміною 

часу.  

Обладнання: На рисунку 59 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

кріпильний болт (4), пружина 3 Н/м (5), тримач для важків (6), важки (7), 

тримач для рулетки (8), секундомір та рулетка (9), мензурка 100 мл (10).  

 

 

Рис. 59. 

 

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини універсального штативу за допомогою металевого 

стриженя, який розміститься горизонтально. В штативі вертикально закріпіть 

металевий стрижень довжиною 1 м. У верхній частині даного стриженя 

закріпіть затискач-насадку, до якої закріпіть пружину. До іншого кінця 

пружини підвісьте тримач з важками. За допомогою тримача прикріпіть 

рулетку до металевого стрижня.  
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Рис. 60. 

 

Хід виконання 

1. До пружини прикріпіть вантаж масою 50 г. Відхиліть вантаж від 

положення рівноваги на 10 см. Визначте максимальне відхилення маятника 

через кожні півхвилини часу до 3 хвилин. Результати вимірювань запишіть до 

таблиці 26.1. 

2. На штатив розміщаємо картонну підставку і спостерігаємо коливання 

вантажу, коли при цій перешкоді коливання маятника згасають. Результати 

вимірювань запишіть до таблиці 26.1. 

3. Під вантажем на столі розташуйте мензурку з водою. Занурте вантаж на 

4 см у воду. Повторіть пункт 1 для даного випадку. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 26.1. 

 

Таблиця 26.1. 

№ Маса 

вантажу  

m , кг 

Час  

t , хв 

Відхилення 

у повітрі 

1l , м 

Відхилення у 

повітрі при 

перешкоді 2l , м 

Відхилення у 

воді 3l , м 

1. 0,05 0,5    

2. 0,05 1    

3. 0,05 1,5    

4. 0,05 2    

5. 0,05 2,5    

6. 0,05 3    
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4. Побудуйте графіки залежності відхилення маятника від часу )(tfl   у 

повітрі та воді. 

Контрольні запитання 

1. Які основні характеристики фізичного маятника? 

2. Що є графіком залежності відхилення маятника від часу? 

3. Від чого залежить величина відхилення маятника? 

 

 

 

Дослід № 27. Дослідження вимушених коливань фізичного маятника 

Мета: Проаналізувати вимушені коливання маятника; вміти визначати 

період та частоту коливань маятника; ознайомитися із комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». 

Обладнання: На рисунку 61 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

кріпильний болт (4), пружина 3 Н/м (5), набір важків (6), секундомір (7).  

 

 

Рис. 61. 
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Підготовка установки 

З’єднайте дві частини універсального штативу за допомогою металевого 

стриженя, який розміститься горизонтально. В штативі вертикально закріпіть 

металевий стрижень довжиною 1 м. У верхній частині даного стриженя 

закріпіть затискач-насадку: прикріпіть в неї пружину. До іншого кінця пружини 

підвісьте вантаж (рис. 62).  

 

Рис. 62. 

 

Хід виконання 

1. Натягніть маятник вниз і відпустіть. Нехай маятник коливається на своїй 

власній частоті. коли маятник буде перебувати в нижній точці включіть 

секундомір і виміряйте час 10 повних коливань. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 27.1. 

2. Пункт 1 повторіть ще двічі.  

Таблиця 27.1. 

№ Кількість 

коливань n  

Час коливань  

пружини  

t , с 

Середній  

час коливань  

пружини ñåðt , с 

Період  

коливань  

пружини  

T , 1c  

Частота 

коливань 

пружини 

 , c  

1. 10     

2. 10     

3. 10     
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3. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період коливань фізичного 

маятника. Результати обчислень запишіть до таблиці 27.1. 

4. За допомогою формули 
T

1
  визначте частоту коливань фізичного 

маятника. Результати обчислень запишіть до таблиці 27.1. 

5. Зніміть пружину разом з вантажем з кріпильного болта. Візьміться за 

верхній кінець пружини. Перемістіть повільно руку вгору і вниз з пружинним 

маятником. Запишіть час 10 повних коливань. Дані вимірювання повторіть ще 

двічі. Результати вимірювань запишіть до таблиці 27.2 під номерами спроб 1-3. 

6. Пункт 5 повторіть у випадку, коли руку вгору і вниз з маятником 

переміщуєте швидко. Результати вимірювань запишіть до таблиці 27.2 під 

номерами спроб 4-6. 

Таблиця 27.2. 

№ Кількість 

коливань n  

Час коливань  

пружини  

t , с 

Середній  

час коливань  

пружини ñåðt , с 

Період  

коливань  

пружини  

T , 1c  

Частота 

коливань 

пружини 

 , c  

1. 10     

2. 10     

3. 10     

4. 10     

5. 10     

6. 10     

7. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період коливань фізичного 

маятника. Результати обчислень запишіть до таблиці 27.2. 

8. За допомогою формули 
T

1
  визначте частоту коливань фізичного 

маятника. Результати обчислень запишіть до таблиці 27.2. 

Контрольні запитання 

1. Які коливання називаються вимушеними?  

2. Що таке період коливань? Що таке частота коливань? Який зв'язок між 

періодом та частотою коливань? 

3. Як визначається період та частота коливань? 
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Дослід № 28. Вивчення зв’язаних маятників 

Мета: Оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки»; отримати вміння роботи із 

зв’язаних маятників.   

Обладнання: На рисунку 61 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

важіль (4), кріпильний болт (5), тримач для важків (6), важки (7), секундомір, 

рулетка та нитка (8).  

 

Рис. 63. 

Підготовка установки 

З’єднайте дві частини універсального штативу за допомогою металевого 

стриженя, який розміститься горизонтально. В штативі вертикально закріпіть 

металевий стрижень довжиною 1 м. У верхній частині даного стриженя 

закріпіть затискач-насадку, в якій встановіть кріпильний болт.  

Хід виконання 

Завдання 1. Визначення періоду коливань маятника-важеля. 

1. Використовуючи важіль як маятник підвісити його на кріпильний болт. 

Відхиліть важіль вліво і відпустіть. Секундоміром виміряйте час 10 коливань. 

Результати вимірювань запишіть до таблиці 28.1. 
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2. Пункт 1 повторіть для різних центрів коливань маятника (рис. 64). 

 

Рис. 64. 

3. Виміряйте відстань важеля. Результати вимірювань запишіть до таблиці. 

4. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період коливань маятника. 

Результати обчислень запишіть до таблиці 28.1. 

Таблиця 28.1. 

№ Довжина 

маятника 

l , м 

Точка підвісу  Кількість 

коливань n  

Час коливань  

t , с 

Період  

коливань  

T , 1c  

1.  leA  10   

2.  leB  10   

3.  leC  10   

4.  leD  10   

5.  riC  10   

Завдання 2. Дослідження коливань математичного маятника, який 

утворений ниткою той ж довжини, що і важіль-маятник. 

1. Посередині металевого вертикального стриженя закріпіть ще одну 

затискач-насадку. Один кінець нитки, довжина якої має бути рівною довжині 

важеля-маятника із завдання 1, прив’яжіть до затискача-насадки, яка закріплена 

посередині стрижня. Потім нитку пропустіть через верхню затискач-насадку і 

на кінець підвісьте вантаж тримач з важками загальною масою 70 г (рис. 65). 
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Рис. 65. 

2. Виміряйте довжину новоствореного маятника від вантажу до місця 

прив’язування нитки до верхньої затискач-насадки. Результати вимірювань 

запишіть до таблиці 28.2. 

3. Відхиліть вантаж вліво і відпустіть. Секундоміром виміряйте час 10 

коливань. Результати вимірювань запишіть до таблиці 28.2. Вимірювання 

повторіть ще двічі. Результати вимірювань запишіть до таблиці 28.2. 

Таблиця 28.2. 

№ Довжина 

маятника 

l , м 

Кількість 

коливань n  

Час коливань  

t , с 

Період  

коливань  

T , 1c  

1.  10   

2.  10   

3.  10   

4. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період коливань маятника. 

Результати обчислень запишіть до таблиці 28.2. 

Контрольні запитання 

1. Що таке маятник? Які їх види Ви знаєте? 

2. Яка фізична сутність зв’язаних маятників? 

3. При виконанні даного досліду які переваги та недоліки має комплект 

«Фізичне обладнання для виконання лабораторних робіт з механіки». 
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Дослід № 29. Дослідження коливань системи зв’язаних маятників 

Мета: Навчитися визначати період коливань маятників, котрі є елементом 

даної системи, під час їх коливань в одному чи протилежному напрямках; 

оволодіти вміннями та навичками роботи з комплектом «Фізичне обладнання 

для виконання дослідів з механіки». 

Обладнання: На рисунку 66 подано повний набір комплекту «Фізичне 

обладнання для виконання дослідів з механіки». Цифрами позначено 

обладнання, котре буде використовуватися в даному досліді. Так, це 

універсальний штатив (номер 1), металеві стрижені (2), затискачі-насадки (3), 

тримачі для важків (4), важки (5), набір важків(6), секундомір, рулетка та нитка 

(7).  

 

Рис. 66. 

Підготовка установки 

З’єднайте між собою двічі частини універсального штативу. Між собою 

вони фіксуються за допомогою двох кріплень в центрі. В обидві частини 

штативу вертикально закріпіть по металевому стрижню, у верхніх частинах 

яких зафіксуйте затискачі-насадки: відстань між ними має бути 10 см (рис. 67).  

До кожної з затискачів-насадок прив’язуємо по нитці (довжиною 40 см), на 

які підвішуємо тримачі із важками по 70 г. На кожному гачку тримачів 

прив’яжіть по дві нитки довжиною 10 см і зведіть їх в одну точку, в якій 

прикріпіть вантаж масою 10 г (рис. 67). 

Хід виконання 
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1. Відхиліть один із маятників, окремо від іншого, тобто від’єднавши 

вантаж по середині між тримачами. Секундоміром виміряти час 10 коливань 

даного маятника. Дану дію повторіть ще двічі. Знайдіть середній час коливань 

маятника ñåðt . Результати обчислень запишіть до таблиці 29.1. 

 

Рис. 67. 

Таблиця 29.1. 

№ Кількість 

коливань n  

Час коливань  

маятника  

t , с 

Середній  

час коливань  

маятника ñåðt , с 

Період  

коливань  

T , 1c  

Частота 

коливань 

 , c  

1. 10     

2. 10     

3. 10     

2. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період коливань фізичного 

маятника. За допомогою формули 
T

1
  визначте частоту коливань фізичного 

маятника. Результати обчислень запишіть до таблиці 29.1. 

Таблиця 29.2. 

№ Кількість 

коливань n  

Час коливань  

маятника  

t , с 

Середній  

час коливань  

маятника ñåðt , с 

Період  

коливань  

T , 1c  

Частота 

коливань 

 , c  

1. 10     

2. 10     

3. 10     
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3. Визначити період коливань одного маятника, коли обидва маятника 

відхиляються в тому ж напрямку і на ту ж відстань. Створіть коливання 

системи зв’язаних маятників шляхом відхилення одного з них від стану 

рівноваги на 4 см. Секундоміром виміряти час 10 коливань даного маятника. 

Дану дію повторіть ще двічі. Результати вимірювань запишіть до таблиці 29.2. 

4. Знайдіть середній час коливань маятника ñåðt . Результати обчислень 

запишіть до таблиці 29.1. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період 

коливань фізичного маятника. За допомогою формули 
T

1
  визначте частоту 

коливань фізичного маятника. Результати обчислень запишіть до таблиці 29.2. 

5. Визначити період коливань одного маятника, коли обидва маятника 

відхиляються в різні напрямки на ту ж відстань. Створіть коливання системи 

зв’язаних маятників шляхом відхилення одного з них від стану рівноваги на 4 

см. Секундоміром виміряти час 10 коливань даного маятника. Дану дію 

повторіть ще двічі. Результати вимірювань запишіть до таблиці 29.3.  

6. Знайдіть середній час коливань маятника ñåðt . Результати обчислень 

запишіть до таблиці 29.3. За допомогою формули 
n

t
T   визначте період 

коливань фізичного маятника. За допомогою формули 
T

1
  визначте частоту 

коливань фізичного маятника. Результати обчислень запишіть до таблиці 29.3. 

Таблиця 29.3. 

№ Кількість 

коливань n  

Час коливань  

маятника  

t , с 

Середній  

час коливань  

маятника ñåðt , с 

Період  

коливань 

маятника  

T , 1c  

Частота 

коливань 

маятника 

 , c  

1. 10     

2. 10     

3. 10     

Контрольні запитання 

1. Що собою являє система зв’язаних маятників? Які її особливості? 

2. В чому суть методу визначення періоду та частоти коливань системи 

зв’язаних маятників? 
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ПІСЛЯМОВА 

Нове обладнання німецького виробництва «PHYWE» дає можливість 

безпосередньо вивчати натуральні об'єкти, розвивати практичні уміння і 

навики, здібності до самостійної роботи. Така практична спрямованість 

освітнього процесу підвищує мотивацію тих, хто вивчає предмети природничо-

наукового циклу, формує навички навчально-дослідницької діяльності,  

розкриває творчі здібності.  

Застосування сучасного нового обладнання у навчанні - одна з найбільш 

важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу. Завдяки новому 

обладнанні на якісно вищому рівні реалізується принцип наочності навчання, 

який спирається на діалектико-матеріалістичну теорію пізнання, суть якої 

полягає у сходженні до абстрактного мислення, а від нього до практики.  

Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування 

учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою 

досягається шляхом впровадження нового обладнання, організації процесу 

навчання. Нові форми розвитку вимагають нових правил і нових шляхів 

досягнення результатів. Така позиція вимагає від сучасної освіти 

реформаційних кроків щодо оновлення її змісту та застосування нових 

педагогічних підходів, впровадження нових технологій, що модернізують 

навчальний процес. 
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