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Опис дисципліни 

Дисципліна «Фізика» спрямована на послідовне вивчення студентами 

основних законів і положень фізики для пізнання загальних закономірностей 

явищ природи, отримання досвіду виконання експериментальних досліджень 

і обробки результатів вимірювань, розвиток умінь і навичок аналізувати 

фізичні явища (якісний підхід) і описувати їх за допомогою  аналітичних 

співвідношень (кількісний підхід), формування наукового світогляду. 

Структура курсу 

Години 

(лек./л/р) 

Тема Результати навчання Завдан-

ня 

2 Кінематика 

матеріальної точки 
Розуміти поняття «простір, час, рух. 

Система відліку. Матеріальна точка, 

траєкторія руху». Прямолінійний рух, 

швидкість, прискорення. Криволінійний 

рух точки, швидкість при  криволінійному 

русі. Нормальне і тангенціальне 

прискорення. 

 

тести 

2 Динаміка 

матеріальної точки 
   Знати про   інерціальні системи відліку. 

Перший закон Ньютона. Взаємодія тіл. 

Сила. Маса. Другий закон Ньютона. Третій 

закон Ньютона. Принцип відносності 

Галілея. Закон додавання швидкостей. 

Імпульс. Закон збереження імпульсу 

питання 

mailto:sovkuno71@gmail.com


замкненої системи. Реактивний рух. Рух 

тіла зі змінною масою. 

 

2/2 Робота і енергія         Робота. Енергія як міра різних форм 

руху матерії. Зв'язок між роботою і 

енергією. Теорема про зміну кінетичної 

енергії системи. Поняття про силове поле. 

Консервативні і неконсервативні сили. 

Потенціальна енергія системи. Сила 

тяжіння та пружності. Повна механічна 

енергія системи. Закон збереження повної 

механічної енергії. 

 

питання 

тести 

2 Динаміка 

обертального руху 

твердого тіла 

Знати кутові швидкість і прискорення, їх 

зв'язок з лінійними швидкістю і 

прискоренням. Момент інерції 

матеріальної точки і твердого тіла. 

Теорема Штейнера. Момент інерції тіл 

симетричної форми. Кінетична енергія 

тіла, що обертається навколо нерухомої 

осі. Момент сили. Рівняння динаміки 

обертального руху твердого тіла навколо 

нерухомої осі. 

 

питання 

1/2 .Основи 

молекулярно – 

кінетичної теорії 

  Знати про кількість речовини, параметри 

стану системи. Основне рівняння МКТ 

ідеальних газів. Рівняння стану ідеальних 

газів. Дослідні газові закони. Середня 

кінетична енергія поступального руху 

одноатомної молекули та її зв'язок з 

температурою. Розподіл енергії молекули 

по її ступеням вільності. Розподіл молекул 

газу по швидкостям. Найбільш ймовірна, 

середня арифметична та середня 

квадратична швидкості молекул. Явища 

переносу в газах. Теплопровідність. 

Дифузія. Внутрішнє тертя (в`язкість).  

 

питання 

тести 

1/2 Основи 

термодинаміки 
 Знати означення роботи, теплоти,  

внутрішньої енергії. Перше начало 

термодинаміки.Теплоємність.Теплоємність 

ідеального газу при постійному об'ємі та 

при постійному тиску. Рівняння Майера. 

питання 

тести 



Застосування першого начала 

термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний 

процес. Оборотні та необоротні процеси. 

Тепловий двигун та його к.к.д. Цикл 

Карно, к.к.д. циклу Карно.  Друге начало 

термодинаміки. Ентропія. 

 

1 Електричне поле 

та його 

характеристики 

   Знати закон Кулона. Напруженість 

електричного поля. Напруженість поля 

точкового заряду. Принцип суперпозиції 

електростатичних полів. Теорема 

Остроградського – Гауса. Потенціал  

електростатичного поля. Зв`язок між 

напруженістю та потенціалом. Робота 

електростатичного поля при переміщенні 

зарядів. 

 

питання 

1 Провідники в 

електростатичному 

полі 

   Знати про розподіл зарядів у провіднику. 

Поверхнева густина заряду. 

Електроємність провідника. Конденсатори. 

Ємність плоского, 

циліндричного,сферичного конденсатора. 

 

питання 

1 Енергія 

електричного поля 
Енергія зарядженого провідника. Енергія 

конденсатора. Енергія електричного поля. 

 

питання 

2/6 Постійний 

електричний струм 
Знати означення електричний струм та 

його характеристики, умови існування 

електричного струму, сторонні сили. 

Електрорушійна сила  джерела струму. 

Закони Ома і Джоуля – Ленца. Опір кола. 

Явище надпровідності. Послідовне та 

паралельне з`єднання провідників. Робота і 

потужність струму. 

 

тести 

1 Магнітне поле Розуміти матеріальність магнітного поля. 

Знати означення магнітної індукції. 

Напруженість магнітного поля.        

Індукція магнітного поля. Закон Ампера. 

Сила Лоренца. Закон Біо – Савара – 

Лапласа та його застосування для 

питання 

тести 



розрахунку полів прямолінійного і 

кільцевого струмів.  

 

1 Магнітні власти-

вості речовини 

Знати магнітний момент струму. Типи 

магнетиків. Розуміти природу діа-, пара- і 

феромагнетизму. 

 

питання 

1 Електромагнітна 

індукція 

Знати означення магнітного потіку. 

Основний закон електромагнітної індукції. 

Правило Ленца. Вихрове електричне поле. 

Явище самоіндукції. Е.р.с. самоіндукції. 

Індуктивність провідника. Енергія 

магнітного поля. Трансформатори. 

питання 

1/2 Гармонічні 

коливання 

Знати характеристики гармонічних 

коливань. Диференціальне рівняння 

гармонічних коливань. Вільні коливання. 

Енергія гармонічних коливань. 

Математичний маятник. Додавання 

коливань. 

 

питання 

1 Затухаючі коли-

вання. Вимушені 

коливання 

Знати означення затухаючих коливань. 

Вимушені коливання. Явище резонансу. 

Електричний резонанс, його застосування. 

 

питання 

1 Хвильові процеси Механізм утворення хвиль. Повздовжні і 

поперечні хвилі. Рівняння плоскої 

гармонічної хвилі. Енергетичні 

характеристики хвилі. Інтерференція 

хвиль. Електромагнітні хвилі та їх 

властивості. Шкала електромагнітних 

хвиль. 

питання 

1 Інтерференція 

світла 

Інтерференції світла, її особливості. Метод 

одержання когерентних джерел світла. 

Застосування явища інтерференції. 

 

питання 

тести 

1/2 Дифракція світла Дифракція хвиль і її пояснення за 

допомогою принципу Гюйгенса. Принцип 

Гюйгенса – Френеля. Дифракційна гратка, 

її застосування. 

питання 

1 Дисперсія і Розуміти взаємодію електромагнітної 

хвилі з речовиною. Поглинання світла. 

питання 



поглинання світла Закон Бугера. Спектри поглинання. 

Дисперсія світла. 

 

 

2 Квантова природа 

електромагнітного 

випромінювання 

Теплове випромінювання. Закон Кірхгофа. 

Закон Стефана – Больцмана. Розподіл 

енергії в спектрі абсолютно чорного тіла. 

Закон Віна. Квантова гіпотеза та формула 

Планка. Закони фотоефекту. Гіпотеза 

світлових квантів Ейнштейна. Теорія та 

рівняння Ейнштейна для фотоефекту. 

Фотони. Корпускулярно – хвильовий 

дуалізм.   

питання 

тести 

1 Властивості 

атомного ядра 

Знати про склад та розміри ядра. Нуклони. 

Заряд та маса атомного ядра. Масове та 

зарядове число. Ізотопи. Дефект маси та 

енергія зв'язку в ядрі. 

 

питання 

тести 

2 Явище радіоакти-

вності, ядерні 

реакції 

Розуміти явище радіоактивністі. Закон 

радіоактивного розпаду. Період 

піврозпаду. Основні характеристики 

альфа- і бета- розпадів. Ядерні реакції. 

Реакція поділу важких ядер. Реакція 

синтезу. Використання ядерних реакцій. 

 

питання 

тести 
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Політика оцінювання 



 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушення термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (-10 балів).   

 Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

            контрольних робіт заборонені. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обовязковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховується бали за теми. За 

об’єктивних причин (підтверджених документально) дозволяється 

перескладання 

Оцінювання 

                                    Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль  

№1 

Змістовий модуль 

 №2 

 

Змістовий 

модуль 

№3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

3,0 3,0 4,0 3,0 3,9 3,9 3,45 3,0 3,0 4,8 3,45 3,0 3,45 3,9 3,0 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 Змістовий 

модуль №4 

 (КР)  

Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22  

 

 

3,45 3,0 3,9 3,45 3,45 3,45 3,45 24 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

Шкала оцінювання студентів: 

Оцінка  Оцінка в За національною шкалою 



ECTS балах Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 82-89 

4 

Дуже добре  

С 74-81 Добре 

D 64-73 

3 

Задовільно  

Е  60-63 Достатньо 

FX 35-59 2 

Незадовільно з 

можливістю 

перескладання 

Незараховано з 

можливістю 

перескладання 

F 0-34  

Незадовільно з 

обовʼязковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незараховано з 

обовʼязковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 


