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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальний курс “Фізика” охоплює всі основні розділи загального курсу 

фізики як фундаментальної дисципліни, що необхідні для розуміння суті 

фізичних явищ, використовуваних в елементах комп’ютерної техніки. Для 

засвоєння матеріалу навчальної програми необхідно мати знання з 

елементарної фізики, математичного аналізу, лінійної алгебри та аналітичної 

геометрії.  

Основна мета вивчення дисципліни — опанувати теорію, набути навичок 

виконання лабораторних робіт, виробити фізичне мислення та інтуїцію, 

навчитися застосовувати здобуті знання та навички для розв’язання 

практичних завдань.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

• усі важливі поняття фізики; 

• методи обчислення основних величин та їх похибок;  

• основні закони за всіма темами та розділами;  

• методи розв’язування типових і нестандартних завдань;  

• елементи порядку організації та виконання лабораторних 

робіт;  

уміти:  

• застосовувати методи розв’язування завдань;   

• використовувати апарат дослідження основних законів 

фізики;  

• застосовувати методи подання і аналізу 

експериментальних даних та інформації при розв’язанні 

практичних  завдань;  

• використовувати отримані результати для обґрунтування 

прийнятих рішень. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Фізика (вибрані 

розділи)» організовуються та здійснюється у формі консультацій на кафедрі 

комп’ютерних інформаційних систем і технологій у відповідності до 

затвердженого графіку консультацій (одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання самостійної 

роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист завдань, 

винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

«Фізика (вибрані розділи)» 
 

№ Назва розділу, теми курсу 

Змістовий модуль 1. Механіка 

1.  Кінематика та динаміка матеріальних точок 

2.  Механіка твердих тіл, рідин і газів 

3.  Коливання та хвилі. Акустика 

 Змістовий модуль 2. Молекулярна фізика та термодинаміка 

4.  Основи МКТ. Основи термодинаміки 

5.  Реальні гази і рідини. Тверді тіла 

6.  Рівновага фаз і фазові переход 

 Змістовий модуль 3. Молекулярна фізика та термодинаміка 

7. Електричне поле, електричний струм 

8. Електромагнетизм 

9. Електромагнітні хвилі 

 Змістовий модуль 4.  Оптика, теорія відносності 

10. Оптика. Світло та його характеристики 

11. Хвильова оптик 

12. Релятивістські ефекти в оптиці 

 Змістовий модуль 5.  Основи квантової механіки. Фізика 

атома, атомного ядра та елементарних частинок 

13. Квантова фізика 

14. Будова атомів і молекул 

15. Фізика атомного ядра 

16. Елементарні частинки 

 Разом годин: 180 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль I. Механіка 

Тема 1. Кінематика та динаміка матеріальних точок  

1. Кінематика матеріальної точки.   

2. Динаміка матеріальної точки. 

3. Динаміка системи матеріальних точок.  

Література [1–4] 

Тема 2. Механіка твердих тіл, рідин і газів  

1. Механіка твердих тіл, рідин, газів.   

2. Сили тертя, пружності, всесвітнього тяжіння.  

3. Механіка СТВ. 

Література [1–4] 

Тема 3. Коливання та хвилі. Акустика  

1. Рівняння руху коливальних систем.   

2. Хвилі та їх властивості.  

3. Акустика. 

Література [1–4] 

Змістовий модуль II. Молекулярна фізика та термодинаміка 

Тема 4. Основи МКТ. Основи термодинаміки  

1. МКТ газів.   

2. Явища перенесення в газах.  

3. Основи термодинаміки. 

Література [1–4] 

Тема 5. Реальні гази і рідини. Тверді тіла  

1. Реальні гази.  
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2. Рідини.  

3. Тверді тіла. 

Література [1–4] 

Тема 6. Рівновага фаз і фазові переходи  

1. Фазові переходи першого та другого роду.  

2. Рівновага фаз. 

Література [1–4]  

Змістовий модуль III. Електрика, магнетизм, електромагнітні 
коливання та хвилі 

 

Тема 7. Електричне поле, електричний струм  

1. Електричні поля.  

2. Провідники та діелектрики в електричному полі 

3. Постійний струм у різних середовищах. 

4. Електричні явища в контактах.  

Література [1–4] 

Тема 8. Електромагнетизм  

1. Електромагнетизм.   

2. Постійне магнітне поле в речовині.   

3. Електромагнітна індукція.   

4. Квазістаціонарні струми. 

Література [1–4] 

Тема 9. Електромагнітні хвилі  

1. Електромагнітне поле.   

2. Електромагнітні хвилі.  

3. Хвилі в довгих лініях. 
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Змістовий модуль IV. Оптика, теорія відносності 

 

Тема 10. Оптика. Світло та його характеристики  

1. Огляд розвитку вчення про світло.  

2. Характеристики світла.  

3. Геометрична оптика.  

Література [1–4] 

Тема 11. Хвильова оптика  

1. Інтерференція та дифракція світла.   

2. Поляризація та дисперсія світла. 

Література [1–4] 

 

Тема 12. Релятивістські ефекти в оптиці  

1. Швидкість світла.  

2. Експериментальні засади СТО.  

Література [1–4] 

Змістовий модуль V. Основи квантової механіки. Фізика атома, 
атомного ядра та елементарних частинок 

 

Тема 13. Квантова фізика  

1. Квантові властивості випромінювання.   

2. Теплове випромінювання.  

3.  Хвильові властивості речовини.  

Література [1–4] 

Тема 14. Будова атомів і молекул  

1. Досліди Резерфорда. Постулати Бора.  
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2. Будова атомів та молекул.  

3. Квантові явища у твердих тілах.  

Література [1–4] 

Тема 15. Фізика атомного ядра  

1. Моделі ядра.  

2. Ядерні реакції  

3. Ядерна енергетика. 

Література [1–4] 

Тема 16. Елементарні частинки  

1. Систематика елементарних частинок.  

2. Фундаментальні взаємодії та закони збереження в мікросвіті.  

3. Сучасна фізична картина світу. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Фізика (вибрані розділи)» проводяться в спеціально 

обладнаній навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного 

устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Кінематика матеріальної точки 

2 Сили тертя, пружності, всесвітнього тяжіння 

3 Рівняння руху коливальних систем.   

4 Основи термодинаміки 

5 Тверді тіла 

6 Фазові переходи першого та другого роду 

7 Провідники та діелектрики в електричному полі 

8 Електричні явища в контактах 

9 Постійне магнітне поле в речовині 

10 Електромагнітна індукція 
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11 Електромагнітні хвилі 

12 Геометрична оптика 

13 Інтерференція та дифракція світла 

14 Швидкість світла 

15 Хвильові властивості речовини 

16 Досліди Резерфорда. Постулати Бора 

17 Ядерна енергетика 

18 Систематика елементарних частинок. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 
 
1. Кінематика та динаміка матеріальних точок  

2. Механіка твердих тіл, рідин і газів  

3. Коливання та хвилі. Акустика 

4. Явища перенесення в газах 

5. Реальні гази і рідини. Тверді тіла  

6. Рівновага фаз і фазові переходи  

7. Електричне поле, електричний струм 

8. Електромагнетизм  

9. Електромагнітні хвилі  

10. Оптика. Світло та його характеристики  

11. Хвильова оптика  

12. Релятивістські ефекти в оптиці  

13. Квантова фізика  

14. Будова атомів і молекул  

15. Фізика атомного ядра  

16. Фундаментальні взаємодії та закони збереження в мікросвіті.  
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Фізика (вибрані розділи) ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
 

1. Що таке системи відліку?  

2. Поняття “переміщення”, “швидкість”, “прискорення”.  

3. Що таке принцип незалежності рухів?  

4. Рівняння рівномірного та рівноприскореного рухів.  

5. Перший та другий закони динаміки.  

6. Що таке внутрішні та зовнішні сили, центр мас?  

7. Закони збереження.   

8. Що таке поступальний та обертальний рухи твердого тіла?  

9. Поняття “миттєві осі обертання”. 

10. Що таке степені вільності та зв’язки?  

11. Основне рівняння обертального руху.  

12. Закони збереження у випадку обертального руху твердого тіла.  

13. Основні рівняння руху рідин і газів.  

14. Основні формули для сил тертя та пружності.  

15. Постулати Ейнштейна в СТО.  

16. Рух тіл під дією пружних і квазіпружних сил.  

17. Період, частота, енергія коливальних рухів.  

18. Рівняння загасаючих коливань.  

19. Автоколивання.  

20. Поздовжні та поперечні хвилі.  

21. Інтерференція хвиль, енергія і потік енергії хвилі.  

22. Основні властивості звуку. 

23. Основні положення МКТ та їх зміст.  

24. Шкали температур.  

25. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ газів.  

26. Стала Больцмана. Рівняння Клапейрона–Менделєєва.  
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27. Газові закони.  

28. Що таке термодинамічна система? Параметри стану.  

29. Колові процеси (цикли). Цикл Карно.  

30. Реальні гази, відхилення властивостей газів від ідеальності.  

31. Рівняння Ван-дер-Ваальса.  

32. Особливості рідкого стану, поверхневий натяг рідини, змочування, 
капілярні явища.  

33. Аморфні та кристалічні тіла, класифікація кристалів за типом зв’язків.  

34. Дефекти у кристалах, рідкі кристали.  

35. Поняття фази, фазові переходи. 

36. Фазові переходи першого та другого роду.  

37. Рівновага рідини і газу.  

38. Електричний заряд та його властивості.  

39. Елементарний заряд. Закон збереження заряду.  

40. Взаємодія зарядів. Закон Кулона. Електричне поле.  

41. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.  

42. Потік вектора напруженості. Теорема Остроградського–Гаусса.  

43. Робота сил електричного поля, потенціал.  

44. Провідники в електричному полі, розподіл зарядів та напруженість.  

45. Електризація, електромісткість, конденсатори.  

46. Діелектрики, полярні та неполярні молекули, поляризація, вільні та 
пов’язані заряди.  

47. Енергія та густина енергії електростатичного поля.  

48. Електричний струм. Закони Ома.  

49. Електрорушійна сила, робота і потужність струму.  

50. Розгалужені кола, правила Кірхгофа.  

51. Електричні явища в контактах. Контактна різниця потенціалів.  

52. Термоелектричні явища та генератори.  

53. Електричний струм у вакуумі та газах.  
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54. Електричний струм у рідинах.  

55. Магнітна взаємодія струмів. Закон Ампера.  

56. Індукція і напруженість магнітного поля.  

57. Закон Біо–Савара–Лапласа.  

58. Сила Лоренца.  

59. Постійне магнітне поле в речовині. Магнітні кола.  

60. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея.  

61. Самоіндукція, взаємоіндукція, індуктивність.  

62. Квазістаціонарні струми. Діючі та середні значення струму і напруги.  

63. Опір, індуктивність і місткість у колі змінного струму. 
Трансформатори.  

64. Електромагнітне поле. Система рівнянь Максвелла.  

65. Енергія електромагнітних хвиль.  

66. Особливості електромагнітних хвиль у довгих лініях.  

67. Електромагнітна природа світла. Фотометричні величини.  

68. Основні закони геометричної оптики.  

69. Когерентність, інтерференція та її застосування. 

70.  Дифракція Френеля і Фраунгофера. 

71. Поляризація та дисперсія світла.  

72. Поглинання і розсіювання світла.  

73. Швидкість світла. Досліди Фізо і Майкельсона.  

74. Експериментальні основи СТО.  

75. Квантова теорія фотоефекту.  

76. Фотоелементи та їх застосування.  

77. Фотонна теорія світла.  

78. Теплове випромінювання та його використання.  

79. Досліди Резерфорда, постулати Бора.  

80. Дослід Франка і Герца.  
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81. Періодична система елементів Д. І. Менделєєва.  

82. Будова молекул, хімічний зв’язок, валентність.  

83. Квантові явища у твердих тілах.  

84. Експериментальні методи ядерної фізики.  

85. Склад ядра.  

86. Заряд і масове число.  

87. Енергія зв’язку ядер, дефект мас.  

88. Радіоактивність, ядерні реакції.  

89. Ядерна енергетика, термоядерний синтез.  

90. Систематика елементарних частинок 

91. Фундаментальні взаємодії, сучасна фізична картина світу. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці 
за національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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