
Схема вивчення 7-го модуля курсу фізики студентами 2-го курсу денної 

форми навчання 4-го триместра 

Лабораторна 

робота № 71 

Досвідчена 

перевірка закону 

Стефана- 

Больцмана 

Рейтинг 

min=10     max=15  

Лабораторна робота 

№ 74 

Градуювання 

спектроскопа і 

визначення 

постійної Рідбергу  

Рейтинг 

min=10        max=15  

Лабораторна робота 

№ 83,84 

Вивчення 

полупроводниково-

го діода і 

транзистора 

Рейтинг 

min=10        max=15  

Практичні 

заняття № 3 і 

№ 4 

Рейтинг 

max=5 

Початок модуля № 7 

«Елементи квантової 

механіки» 

Якщо студент 

не виконав 

лабораторні 

праці до 

закінчення 

триместра –  

див. графік 

констультаций 

викладача 

Якщо студент не 

виконав 

лабораторні 

роботи після 

закінчення 

триместра –  

див. графік 

додаткових 

занять 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: студенти, що не виконали лабораторні роботи до іспиту не допускаються 

Модульная уровневая контрольная работа по теме ««Элементы квантовой 
механики» 

Перед контрольной работой студент должен выбрать уровень сложности 
контрольной работы и соответствующее количество баллов, которые он может 
заработать. Контрольная работа включает в себя тестовые задания для проверки 

теоретических знаний и дополнительные задания для проверки умений и 
навыков студента по решению задач, а также проверку знания логики вывода 
физических формул и соотношений. Если студент выбрал некоторый уровень и 
не набрал минимальное количество баллов, оговоренное в этом уровне, то 

контрольная работа ему не зачитывается! 

Якщо студент 
не написав 
контрольну 
роботу на 
мінімум до 
закінчення 

триместра– див. 
графік 

переписування 
контрольних 

робіт викладача. 
Підвищення 
балів по 

контрольній 
роботі 
можливо 
тільки на 
іспиті 

Якщо студент 
не написав (не 
переписав)  
контрольну 
роботу на 

мінімум після 
закінчення 
триместра, то 
матеріал 

контрольної 
роботи 

переноситься на 
іспит 

Уро-
вень 

Бали Кількість тестових 
питань (1 
правильна 

відповідь = 1 балу) 

Додаткові 
завдання 

Бали за доп. завдання 

А 45-50 25 тест. питань + 1 завдання; 
+2 завдання 

+5 балів 
+2 х 10 балів = 20 +5 =25 

балів 
B 40-45 25 тест. питань +2 завдання 2 х 10 балів =20 балів 
C 35-40 25 тест. питань + 1 завдання; 

+2 завдання 
+5 балів 

+2 х 5 балів = 10 +5 =15 
балів 

D 30-35 25 тест. питань +2 завдання 2 х 5 балів =10 балів 
E 25-30 30 тест. питань - - 

 



 

Результати вивчення модуля 
Основні 
контрольні 
крапки, які 
здав студент 

Мінімальна кількість 
набраних балів 

Максимальна 
кількість набраних 

балів 

Права і обов'язки студента 

Не все лаб. раб. <30 балів - Зобов'язаний здати всі 
лабораторні роботи 

Всі 
лабораторні 
роботи 

30 балів - Студент допущений до здачі 
цього модуля на іспиті 

Всі 
лабораторні 
роботи і 
модульну 
контрольну 
роботу 

55 балів 100 балів Студент має право отримати 
«автомат» на іспиті або 
підвищити свій рейтинг 
шляхом переписування 
відповідної модульної 

контрольної роботи на іспиті 
 

 

 

Бажаємо успіху! 


