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Головним результатом ефективної системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців, зокрема інженерних спеціальностей, є вмотивовані активні здобувачі 

кваліфікацій, які прагнуть неперервного професійного розвитку, самореалізації та 

кар’єрного зростання. Тому навчання студентів має відбуватися з урахуванням не лише 

hard skills «жорстких» навичок (фундаментальних компетенцій) їхнього 

професіоналізму, але й soft skills – «м’яких» навичок (компетенцій) [1, 3, 4]. Формування 

та розвиток soft skills передбачає отримання студентом певного досвіду (або 

актуалізації наявного), формування вміння робити узагальнення (абстракції) на основі 

обговорення та застосовувати висновки в діяльності за фахом. 

До soft skills відносять шість найзатребуваніших з них [1, 2, 6]: гнучкість/здібність 

адаптуватись; навички спілкування; уміння вирішувати проблемні ситуації/уміння 

критично мислити; креативність; навички міжособистісних відносин; вміння працювати 

в команді. 

Фізичний експеримент, зокрема лабораторний практикум у вишах, сприяє 
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створенню умов, які стимулюють студентів до оволодіння новими знаннями, 

осмислення проблемних ситуацій, самостійного пошуку шляхів вирішення проблеми, 

роботі в команді, тобто є підґрунтям формування і розвитку «м’яких» компетенцій[4, 5].  

Власний досвід реалізації алгоритму розвитку softskills на засадах фізичного 

експерименту полягає у постановці задач експериментального характеру з 

використанням приладів, розроблених науковим центром «УКРДИДАК». Наприклад, 

експериментальна задача з визначення жорсткості пружини динамометра приладу 

Ф24-1(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Демонстраційний прилад Ф24-1 (загальний вид) 

 

Для вимірювання відцентрової сили в конструкції приладу служить пружинний 

динамометр. Проте, жорсткість пружини не вказана в паспорті приладу Ф24-1. Отже, 

виникає потреба в її визначенні дослідним шляхом.  

Студентам запропоновано провести дослідження з метою побудови тарувальної 

кривої для пружинного динамометру конкретного зразка приладу Ф24-1. В досліді 

вимірювалася величина деформації (Х) пружини, закріпленої у вертикальному 

положенні, для кожного значення сили тяжіння (F) тягарця, прикріпленого до вільного 

кінця пружини (рис. 2). Математична обробки вихідних даних проведена з 

застосуванням статистичних методів і кореляційного аналізу. 
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За результатами досліджень коефіцієнт жорсткості пружини динамометра 

приладу Ф24-1 дорівнює К = 88,379 Н/м. Лінійна залежність F(x) підтверджена даними 

кореляційного аналізу (r = 1,000 при  α < 0,01) та регресійного аналізу (Rsq = 0,999). 

 
Рис. 2. Тарування пружини динамометра приладу Ф24-1 

 
Цікаво відмітити, що залежність К(х), яка отримана за результатами непрямих 

вимірювань при допущені лінійної залежності F(x) = к·х відповідно до закону Гука (тобто 

за умови К = const), несподівано за результатами кореляційного аналізу (r = - 0,787при  

α < 0,01) не відповідає прийнятому допущені К = const(в цьому випадку коефіцієнт 

кореляції параметру К від деформації х пружини повинен був би дорівнювати нулю!). 

Більш того, на нелінійність залежності К(х) вказують дані регресійного аналізу (рис. 3). 

За даними статистичного опрацювання непрямих вимірювань параметра К 

отримані наступні результати К = 117,5Н/м, а коефіцієнт варіації дорівнює 21,9 %.  

 
Рис. 3. Нелінійних характер залежності К(х) 
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Отже, виникає питання, чим можна пояснити такі суттєві відмінності в 

значеннях коефіцієнта жорсткості пружинита його властивостях? 

У процесі обговорення проблемної ситуації пропонується провести додаткові 

дослідження щодо визначення параметра К пружини, виходячи з законів гармонічних 

коливань пружинного маятника. Можна довести справедливість формули, яка пов’язує  

параметр К з масою (m) маятника та періодом (T) його коливань: 

2)
2

(
T

mK



 

В дослідах вимірювався час (ti) 30 коливань (n) маятника для двох значень його 

маси (m). Число повторів в кожній серії досліду дорівнювало 5. Первинні дані та 

результати їх обробки представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Визначення коефіцієнта жорсткості пружини за періодом коливань пружинного 

маятника 

№ п/п m, кг 
ti – час 30 коливань маятника, с 

<t>, с <T>, с K, Н/м 
1 2 3 4 5 

1 262,8∙10-3 10,2 10,5 11,2 10,5 11,0 10,68 0,356 81,8 
2 312,8∙10-3 11,6 11,0 11,5 11,8 11,0 10,38 0,379 85,9 

 

Середнє (за двома вимірюваннями) значення коефіцієнта жорсткості пружини 

становить <K> = 83,8 Н/м, що відрізняється від результатів тарування (K = 88,4 Н/м) лише 

на 5,2 %. 

Таким чином, при організації та проведенні фізичного експерименту виявами 

«м’яких» компетенцій студентів є вміння: виділяти головне; робити порівняння; 

визначати потрібну інформацію; ставити адекватні питання; формулювати проблему; 

розрізняти факти й суб’єктивні думки; розпізнавати необ’єктивні судження; 

відокремлювати помилкову інформацію від правильної; встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки; знаходити й наводити аргументи; робити висновки та перевіряти їх 

на практиці; висувати варіанти рішення; передбачати наслідки розв’язання проблеми; 
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демонструвати логічно обґрунтовані судження. 
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