
Повна назва: «Загальна фізика». 

Статус: Нормативна. 

Мета навчальної дисципліни випливає з цілей освітньої професійної програми 

підготовки випускників вищого медичного навчального закладу і визначається 

вмістом тих системних знань і умінь, якими повинен опанувати інженер. 

Знання, які студенти отримують з навчальної дисципліни «Загальна фізика» є 

базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову і 

професійно-практичну підготовку. Вивчення фізики формує у студентів цілісне 

уявлення про загальні закономірності розвитку неживої природи, про сутність 

матерії, її форми, індивідуальному і історичному розвитку світу і місце людини 

в ньому. Метою дисципліни є надання студентам знань з теоретичних основ 

фізики, ознайомлення з сучасними методами фізичних досліджень. 

      Програма курсу повністю базується на вимогах освітньо-професійної 

програми  та освітньо-професійної характеристики  спеціальності і передбачає 

три форми навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття і 

самостійну роботу. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Загальна фізика» складається з багатьох 

модулів, кожен з яких логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни 

за змістом і взаємозв'язками.  

     Лекційний курс передбачає освітлення питань, що стосуються теоретичних 

основ фізики. 

     На практичних заняттях студенти вивчають методи вирішення фізичних 

задач.  

     Під час самостійної роботи  студенти повинні закріплювати  та 

вдосконалювати теоретичні знання отримані під час проведення  лекційних та 

практичних занять,  а також займатися підготовкою до заліку та іспиту  з 

використанням  рекомендованої викладачем основної та додаткової літератури. 

Дисципліна є нормативною, відноситься до циклу фундаментальних дисциплін. 

Викладається бакалаврам спеціальності 151 «Автоматизація та коип’ютерно-

інтегровані технології». 

 

Структура навчальної дисципліни 

ІІ триместр 

Таблиця 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

Модуль/Години  Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття (на 

підгрупу) 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

1.Вступ.  

Кінематика 

матеріальної 

точки 

4 6 

 

 

3 

 

3 2 

2. Динаміка 

матеріальної 
4 6 

 

 
3 3 



точки. Енергія і 

робота. 

2 

3. Механіка 

твердого тіла. 
4 4 

2 
4 4 

4. Молекулярно-

кінетична 

теорія газів 

Молекулярні 

рухи і явища 

перенесення. 

6 4 

 

 

 

4 
2 

 

 

    2 

 

 

5. Фізичні 

основи 

термодинаміки. 

4 4 

 

2 4 4 

6. Реальні гази і 

фазовий перехід 

газ – рідина. 

4 2 

 

- 3 4 

Усього годин 

108 
28 28 

14 
38 

 

1.1Тематичний зміст навчальної дисципліни 

Лекційні заняття 

1.Вступ.  Кінематика матеріальної точки 

  Сучасні уявлення про матерію, й структура та форми існування. Предмет 

фізики та її розділи. Зв’язок фізики з іншими науками. Система відліку. 

Способи завдання механічного руху. Методи фiзичного дослiдження.   Роль 

фізики у становленнi iнженера. Розмiрностi фiзичних величин. Основнi одиницi 

фiзичних величин в СІ. Переміщення, швидкість, прискорення. Рівномірний та 

нерівномірний прямолінійні рухи. Вектори кутового переміщення швидкості та 

прискорення. Нормальна та тангенціальна складові вектора прискорення. 

Зв’язок між  векторами лінійної і кутової швидкості та прискорення. 

Тангенціальне та нормальне прискорення.  

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Вхідне тестування 

2. Кінематика прямолінійного руху 

3. Кінематика криволінійного руху 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.ІI.  

 2. Динаміка матеріальної точки. Енергія і робота.  
Інерція, маса, імпульс, сила. Види та категорії сил. Закони Ньютона, їх 

фізичний зміст та взаємозв’язок. Інерціальні системи  відліку. Перетворення 

координат Галілея. Закон збереження імпульсу.  Механічна енергія. Кінетична 

та потенційна енергія. Закон збереження енергії у механіці. Дисипативні та 

консервативні системи. Гравітаційне поле та його напруженість. Потенціал та 

градієнт. Застосування законів збереження до пружного та непружного ударів 

Робота змінної сили. Потужність.  



  

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

4. Динаміка матеріальної точки. Закони Ньютона. 

5. Закон збереження імпульсу. 

6. Закон збереження енергії.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.ІІI.  

3.Механіка твердого тіла. 
Поняття про абсолютно тверде тіло. Центр мас. Закон руху центру мас. 

Поступальний та обертальний рух абсолютно твердого тіла. Момент сили. 

Обертання абсолютно твердого тіла навколо нерухомої осі. Момент інерції. 

Теорема Штейнера. Основний  закон динаміки обертального руху. Момент 

імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу. Кінетична енергія   

обертального руху. Робота при обертанні. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

7. Рух абсолютно твердого тіла: момент інерції. 

8. Рух абсолютно твердого тіла: основне рівняння динаміки обертального 

руху. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.ІV. 

   4.Молекулярно-кінетична теорія газів Молекулярні рухи і явища 

перенесення. 
Молекулярно-кінетичний та термодинамічний методи. Параметри стану. 

Поняття  ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 

ідеального газу. Максквелівський розподіл молекул за швидкостями. Розподіл 

молекул за швидкостями. Дослід Штерна. Середня енергія молекули. 

Молекулярно-кінетичне тлумачення температури. Суміші газів. Закон 

Дальтона. Рівняння стану ідеального газу. Універсальна газова стала. 

Ізопроцеси.  Ефективний радіус молекули. Барометрична формула. 

Больцманівський розподіл частинок у потенціальному полі. Число зіткнень і 

середня довжина пробігу молекул. Явища переносу: дифузія, теплопровідність, 

внутрішнє тертя. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

9.  Молекулярно-кінетична теорія газів  

10.  Молекулярні рухи і явища перенесення. 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.V.  

 5.Фізичні основи термодинаміки. 
Основні поняття і означення. Перший закон термодинаміки та його 

застосування до ізопроцесів. Вираз першого закону термодинаміки для 

ідеального газу. Робота газу в різних ізопроцесах. Адіабатичний процес. 

Рівняння Пуассона. Внутрішня енергія ідеального газу. Ступені вільності. 

Розподіл енергії за ступенями вільності. Молекулярно-кінетична теорія 

теплоємності газу. Колові, оборотні і необоротні процеси. Цикл Карно та його 

ККД. Ентропія. Другий закон термодинаміки і його статистичний зміст. Зв’язок 

ентропії і ймовірності стану. 

 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

11. Термодинаміка. Перший закон термодинаміки та його застосування до 

ізопроцесів. 

12. Термодинаміка. Молекулярно-кінетична теорія теплоємності газу. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.VI.  

      6. Реальні гази і фазовий перехід газ – рідина.  
       Відхилення від законів ідеальних газів. Сили притягання і 

відштовхування. Ізотерми реального газу. Рівняння Ван-дер-Вальса та його 

аналіз. Критичний стан. Внутрішня енергія реального газу. Ефект Джоуля-

Томсона. Точка інверсії. Зрідження газів. Характеристика рідкого стану. 

Поверхневий шар, поверхневий натяг. Формула Лапласа. Капілярні явища. 

Змочування. Кристалічні та аморфні тіла. Типи кристалічних решіток. Закон 

Дюлонга і Пті. Колові, оборотні і необоротні процеси.   

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

13. Реальні гази. Поверхневий шар, поверхневий натяг. Формула Лапласа. 

Капілярні явища.   

ІІІ триместр 

Таблиця 4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

Модуль / Години  Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
Індивідуальна робота 

7. Електростатика. 
6 8 2 

2 

 

8.Постійний 

електричний струм. 
4 2 6 6 

9.Електричний струм 

в різних середовищах. 
2 2 7 7 

Усього годин 54 12 12 30 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.I.  

7. Електростатика. 

        Електричний заряд Закон збереження зарядів. Закон Кулона. 

Електростатичне поле.  Напруженість електростатичного поля. Силові лінії. 

Потік вектора напруженості. Теорема Остроградського-Гауса. Робота сил поля 

при переміщенні зарядів. Потенціал. Зв’язок між потенціалом і напруженістю 

поля. Циркуляція вектора напруженості. Потенціальний характер 

електростатичного поля.  Застосування теореми Остроградського-Гауса до 

обчислення напруженості полів (площина і дві паралельні площини). 

Провідники і діелектрики. Поляризація діелектриків Полярні і неполярні 

діелектрики. Вектор поляризації. Діелектрична сприйнятливість і проникність. 

Електричне зміщення. Теорема Остроградського-Гауса для діелектриків. 

Енергія і густина енергії електричного поля. П’єзоелектричний ефект. 

Сегнетоелектрики. Електроємність провідників. Конденсатори.  



 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Електростатика. Напруженість поля. 

2. Електростатика. Потенціал.  

3. Ємність. Конденсатори. 

4. Рух частинки в електростатичному полі конденсатора. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.ІI.  

8. Постійний електричний струм. 

Постійний струм. Вектор густини струму Різниця потенціалів, напруга, 

електрорушійна сила. Контактна різниця потенціалів.  Закони Ома і Джоуля-

Ленца в диференціальній формі. Розгалуження струму.  Правила Кірхгофа. 

Робота і потужність постійного електричного струму. Термоелектричні явища.   

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

5. Постійний струм. Закон Ома. 

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.III.  

9. Електричний струм в різних середовищах. 

Електролітична дисоціація. Електроліз. Закони Фарадея для електролізу. 

Електропровідність електролітів. Рухливість іонів. Електропровідність газів. 

Іонізація газів. Розряди в газах.   Несамостійні і самостійні розряди. Основні 

види газових розрядів. Застосування газових розрядів. Термоелектронна емісія. 

Плазма. Електронні лампи та їх застосування.   

   

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ   
6.  Електричний струм в різних середовищах. 

ІV триместр 

Таблиця 6. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

Модуль / Години Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття (на 

підгрупу) 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

10. 

Електромагнетизм. 
4 8 

 

3 
1 2 

11. Електромагнітна 

iндукцiя. 
4 6 

 

2 
3 3 

12. Коливання i хвилi. 6 4 2 3 3 

13.Змінний 

електричний струм. 
4 4 

 

2 
4 4 

14. Електромагнітні 

коливання і хвилі. 
4 4 

 

2 
4 4 

15. Геометрична 

оптика. 6 2 

 

- 

 

5 5 

Усього годин 108 28 28 14 38 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.I.  

 

10. Електромагнетизм. 

    Магнітне поле. Магнітні силові лінії. Вектор напруженості магнітного поля. 

Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітне поле прямолінійного і колового, 

соленоїдального струмів та тороїду. Дія магнітного поля на провідник зі 

струмом Закон Ампера. Сила Лоренца. Циркуляція і ротор вектора 

напруженості магнітного поля. Вихровий характер магнітного поля. Взаємодія 

двох прямих струмів. Магнітне поле в магнетиках.   Магнітна проникність 

магнетика. Намагнічування речовини. Діамагнетики. Феромагнетики. 

Парамагнетики. Точка Кюрі. Гісторезис. Магнітні матеріали та їх застосування.  

Магнітний потік.   Контур зі струмом у магнітному полі.   Ефект Холла. Робота 

струму в магнітному полі.   

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

1. Постійний струм. Закон Ома. 

2. Постійний струм. Закон Джоуля-Ленца. 

3. Закони Кірхгофа. 

4. Закони Кірхгофа. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.II. 

11. Електромагнітна індукція. 
Електромагнітна індукція. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея 

Правило Ленца. Основний закон електромагнітної індукції. Індуктивність 

контура. Самоіндукція, взаємоіндукція. Коефіцієнт індуктивності соленоїда та 

взаємоіндуктивності двопровідної лінії. Енергія магнітного поля. Густина 

енергії магнітного поля.   

       

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
5. Магнітне поле. Напруженість магнітного поля. 

6. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. 

7. Індуктивність соленоїда, тороїда. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.III. 

12. Коливання i хвилі . 

 Гармонічні коливання. Коливальний рух. Основні кінематичні параметри. 

Динаміка гармонічних коливань.. Маятники. Математичний та фізичний 

мятники.  Періоди коливань фізичного та математичного маятників. Додавання 

однаково спрямованих та взаємно-перпендикулярних  коливань. Биття. Енергія 

гармонічних коливань. Власні механічні  коливання. Диференціальне рівняння 

руху власних коливань. Затухаючі механічні коливання. Логарифмічний 

декремент  затухання. Автоколивання.  Вимушені механічні коливання. 

Резонанс. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  



8. Гармонічні коливання. Додавання однаково спрямованих та взаємно-

перпендикулярних  коливань. 

9. Гармонічні коливання. Затухаючі механічні коливання. Логарифмічний 

декремент  затухання. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.IV. 

14. Змінний електричний струм. 
Змінний струм. Добування змінного струму. Діючі значення сили і напруги 

змінного струму. Зсув фаз. Струм через активний опір. Індуктивний та 

ємнісний опір. Коло змінного струму з R, L, C. Резонанс напруг. Правила 

Кірхгофа для змінного струму. Резонанс струмів. Робота і потужність змінного 

струму. Трансформатор. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
10. Струм через активний опір. Індуктивний та ємнісний опір. Коло змінного 

струму з R, L, C. 

11. Правила Кірхгофа для змінного струму. Резонанс струмів. Робота і 

потужність змінного струму. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.V. 

 14. Електромагнітні коливання і хвилі. 

 Коливальний контур. Формула Томсона. Власні електромагнітні коливання. 

Відкритий коливальний контур. Затухаючі електричні коливання. Збудження 

незатухаючих електричних коливань. Рiвняння Максвела. Змінне 

електромагнітне поле. Швидкість розповсюдження електромагнітної хвилі. 

Шкала електромагнітних хвиль. Рівняння хвилі. Інтерференція хвиль. 

Затухаючі електричні коливання. Стоячі хвилі. Ефект Доплера.  Звукові хвилі 

та швидкість їх розповсюдження. Матеріальність електромагнітних хвиль. 

Вектор Умова-Пойнтінга.              

      

  ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
12. Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Формула Томсона. 

13. Електромагнітні коливання. Затухаючі електричні коливання. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.VI. 

15. Геометрична оптика. 
Історичний огляд вчення про світло. Світлові хвилі.  Геометрична оптика. 

Прямолінійне розповсюдження світла. Закони відбивання та заломлення світла. 

Повне відбивання. Відбивання світла від плоских та сферичних поверхонь. 

Дзеркала. Плоскопаралельна пластина. Призма.  

Лінза. Побудова зображень в лінзах. Недоліки оптичних систем: аберація, 

дисторсія. Оптичні прилади: фотоапарат, проекційний апарат, лупа, мікроскоп, 

телескоп. Око як оптичний прилад. Роздільна здатність мікроскопа і телескопа.  

  

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
14. Геометрична оптика. 

V триместр 



Таблиця 8. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 Модуль / Години Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття (на 

підгрупу) 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

16. Хвильова оптика. 

Фотометрія. 
8 4 

 

- 
1 1 

17. Теорія 

відносності.. 
4 2 

3 
4 3 

18. 

Електропровідність 

твердих тіл. 

6 2 

 

4 4 4 

19.Теплове 

випромінювання. 4 2 

 

2 

 

6 7 

20.Квантова фізика. 6 4 2 2 2 

Усього годин 90 28 14 14 25 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.I.  

16. Хвильова оптика. Фотометрія. 
          Фотометрія. Швидкість світла. Особливості світлових хвиль Принцип 

Гюйгенса.   Когерентність та монохроматичність світлових хвиль. Методи 

отримання інтерференції світла: метод Юнга, бідзеркала Френзеля. 

.Інтерференція на плоско паралельній пластинці, кільця Ньютона. 

Інтерферометри та їх використання. Застосування інтерференції світла: метод 

контролю якості поверхонь,  просвітлення оптики, голограми. Дифракція 

світла. Метод зон Френеля. Пластинка зон. Дифракція на отворах і екранах. 

Дифракція Фраунгофера.  Дифракційна решітка. Дифракція на просторовій 

решітці. Формула Вульфа – Брегга. Поляризація. Природне та різні типи 

поляризованого світла. Подвійне променезаломлення. Поляризуючі призми та 

поляроїди. Анізотропія. Ефект Керра. Аналіз поляризованого світла при 

відбитті та заломленні. Закон Брюстера. Закон Малюса.  Поняття про 

інтерференцію поляризованого світла. Обертання площини поляризації. 

Поглинання світла. Закон Бугера. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
    1. Хвильова оптика: інтерференція. 

    2. Хвильова оптика: дифракція. 

    3. Хвильова оптика: поляризація.  

    4.  Фотометрія. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.II.  

17. Теорія відносності. 
 Передумови спеціальної теорії відносності.  Постулати Ейнштейна. 

Перетворення Лоренца. Релятивістська зміна проміжків часу. Перетворення 



Лоренца. Релятивістський закон додавання швидкостей. Релятивістська 

динаміка. Взаємозв’язок між масою та енергією. Принцип еквівалентності 

загальної теорії відносності.  

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
     5. Теорія відносності. 

     6. Семінар.   

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.ІII.  

18. Електропровідність твердих тіл. 
         Природа носіїв струму в твердих тілах. Електронна теорія провідності 

металів. Недоліки класичної теорії. Будова й електричні властивості 

напівпровідників. Електропровідність чистих напівпровідників. Домішкова 

електропровідність напівпровідників. Електричні властивості контакту 

напівпровідників p і n – типів. Застосування напівпровідників. Опір провідника 

в квантовій теорії.  

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
7. Електропровідність твердих тіл.  

8. Семінар. 

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.IV.  

19. Теплове випромінювання. 

Теплове випромiнювання. Абсолютно чорне тіло. Методи одержання спектрів 

Типи спектрів. Закон Кірхгофа. Основні закони випромінювання. Розподіл 

енергії в спетрі випромінювання абсолютно чорного тіла. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

9. Теплове випромінювання.  

10. Семінар.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.V.  

20.Квантова фізика. 

Гіпотеза та формула Планка. Фотоелектричний ефект. Дослідження Столєтова. 

Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Фотоелементи.  Маса і імпульс фотона. 

Досліди Вавилова. Тиск світла в квантовій та хвильовій теоріях. Досліди 

Лєбєдєва. Ефект Комптона. Люмінісценція.  Отримання рентгенівського 

проміння та його основні властивості. Застосування  рентгенівських променів в 

фізиці, техніці, медицині Суцільний тахарактеристичний спектри 

рентгенівського проміння. Дифракція рентгенівського проміння. Формула 

Вульфа-Брегга. Хвилі де Бройля. Дифракція електронів. Співвідношення 

невизначеностей Гейзенберга. Рівняння Шредінгера. Властивості хвильової 

функції. Рух частинки в нескінченно  глибокій одномірній ямі. Проходження 

частинки крізь потенціальний бар’єр.  

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
11. Квантова природа світла та хвильові властивості частинок: фотони, 

енергія, іипульс та маса фотона. 



12. Квантова природа світла та хвильові властивості частинок: рівняння 

Ейнштейна для фотоефекту, тиск світла. 

13. Квантова природа світла та хвильові властивості частинок: 

комптонівське розсіювання, хвилі де Бройля. 

VI триместр 

Таблиця 10. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

Модуль / Години Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

21. Будова атома за 

Резерфордом – Бором 
6 6 3 3 

 

22.Фізика атомного 

ядра. 

4 4 2 2 

23. Елементарні 

частинки. 

 

2 2 4 4 

Усього годин 54 12 12 18 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.I.  

 21.  Будова атома за Резерфордом – Бором.  

  Доліди Резерфорда і ядерна модель атома.. Постулати Бора. Досліди Франка і 

Герца.  Атом водню за теорією Бора і пояснення спектральних 

закономірностей.  Лінійчасті спектри. Спектральний аналіз та його 

використання. Труднощі теорії Бора. Квантово-механічний опис атому водню. 

Водневоподібні атоми. Принцип Паулі. Спін електрона. Забудова електронних 

шарів.  

 Квантові числа. Досліди Герлаха і Штерна. Спін електрона. Принцип Паулі. 

Періодична система елементів Менделєєва. Промені Пулюя.  Суцільний та 

характеристичний спектр. Вимушене і спонтанне випромінювання фотонів. 

Принципи роботи квантових генераторів. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Атом Бора. Будова атома за Резерфордом – Бором. 

2. Рентгенівські промені. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.ІI.  

22. Фізика атомного ядра. 

Експериментальні методи реєстрації елементарних частинок. Методи 

спостереження елементарних частинок. Прискорювачі заряджених частинок 

Радіоактивне випромінювання. Відкриття Беккереля і Кюрі.  Закон 

радіоактивного розпаду. Закони зміщення при радіоактивному розпаді. 

Закономірності  - і  -розпаду. Відкриття нейтрона і позитрона. Склад 

атомного ядра. Основні характеристики ядра.  Розміри ядра. Дефект маси і 

енергія зв’язку атомних ядер.  Поняття про ядерні сили. Краплинна модель 

ядра. Ядерні реакції. Реакції поділу та синтезу.  -промені.  Термоядерні реакції. 



Ядерний реактор. Використання ядерної енергії в СНД та світі. Біологічна дія 

іонізуючих випромінювань  

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

3. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. 

4. Ядерні реакції. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.ІІI.  

23. Елементарні частинки. 

Сучасні уявлення про елементарні частинки. Характеристика елементарних 

частинок. Античастинки. Фундаментальні взаємодії і взаємоперетворюваність 

частинок   Класифікація елементарних частинок. Сучасна фізична картина 

світу. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

5. Елементарні частинки.  

6. Прискорювачі. 

 

Лабораторні заняття 
 

 

№ Назва лабораторної роботи 

М – 1 „Вимірювання лінійних розмірів та маси” 

М – 2 „Визначення густини твердого тіла” 

М - 8 
„Визначення питомої теплоти пароутворення” (конденсації води при 

температурі кипіння) 

М – 10 
„Визначення відношення теплоємностей для повітря по методу Клемана 

та Дезорма” 

М – 14 
„Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою 

торсіонної ваги” 

М - 16 „Перевірка закону збереження імпульсу за допомогою пружного удару” 

М – 17 „Визначення коефіцієнта в’язкості по методу Стокса” 

М - 20 „Визначення моменту інерції маятника” 

М - 25 „Визначення коефіцієнта тертя за допомогою похилого маятника” 

М – 26 „Визначення прискорення вільного падіння (машина Атвуда)” 

М - 23 
„Визначення швидкості польоту кулі за допомогою балістичного 

крутильного маятника” 

О – 10 

 

„Отримання та дослідження поляризованого світла та визначення 

концентрації розчину цукру цукрометром” 

О – 14 „Вивчення зовнішнього фотоефекту” 

О – 18 “Визначення періоду дифракційної решітки за допомогою лазера” 

О – 11 „Визначення сталої Планка методом затримуючого потенціалу” 

К – 9 „Вивчення та випробування схеми напівпровідникових випрямлячів” 

Е – 31  
„Вивченння законів Ома та Кірхгофа для електричних ланцюгів сталого 

струму” 

Е – 12 „Вивчення температурної залежності питомого опору терморезисторів” 



К – 7 
„Визначення діалектичної проникності діелектриків методом 

електричного резонансу" 

Е – 1 „Вивчення електростатичного поля” 

Е - 5 „Вивчення температурної залежності питомого опору провідників” 

М – 3 „Визначення горизонтальної складової магнітного поля Землі” 

К – 5 
„Визначення величини магнітного моменту лінійного магніту методом 

Гауса” 

К – 4 „Визначення моменту інерції тіла методом крутильних коливань” 

К – 3 
„Визначення логарифмічного дикрименту та коефіцієнту затухання 

механічних коливань” 

К – 8  „Визначення індуктивності обмотки трансформатора” 

Т – 1 
„Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному 

транзисторі” 

Т – 2 „Дослідження вольт-амперної характеристики діода” 

 

В результаті вивчення курсу у студента повинні бути сформовані знання: 

 законiв: Гука, Галiлея i Лоренца, релятивiстського закону додавання 

швидкостей; 

 рiвнянь: матерiальної точки, рiвноваги механiчної системи, Бернуллi, руху 

релятивiстської частинки; 

 формул: залежностi нормального прискорення вiд лiнiйної швидкостi, 

визначення центра мас, гравiтацiйної потенцiальної енергiї, Пуазейля, 

Стокса, кiнетичної енергiї, лоренцевого скорочення, уповiльнення часу; 

 законiв: Паскаля, Архiмеда, Максвела, Больцмана, теореми Карно, 1-ого та 

2-ого принципiв термодинамiки; 

 рiвнянь: Менделєєва-Клапейрона, Клапейрона-Клаузiуса, Ван-дер-Ваальса, 

теплопровiдностi, дифузiї, внутрiшнього тертя; 

 формул: коефiцiєнтiв теплопровiдностi, дифузiї, в’язкостi, внутрiшньої 

енергiї iдеального газу, теплоємностi; 

 коефiцiєнта використання енергiї теплових машин; 

 законiв: Кулона, теорем Остроградського-Гаусса для електричного i 

магнiтного полiв, Ампера, Бiо-Савара-Лапласа, Фарадея-Ленца, Ома в 

iнтегральнiй формi, ефекту Холла; 

 формул: електричних полiв точкового заряду, диполя, густини енергiї 

електричного поля, роботи перемiщення провiдника зi струмом у 

магнiтному полi, сили Лоренса; 

 законiв: геометричної оптики, Бугера, Малюса, принципу Гюйгенса-

Френеля; 

 диференцiальних рiвнянь гармонiйних, загасаючих, вимушених коливань, 

бiжучої хвилi, хвильових рiвнянь; 

 формул: енергiї гармонiйних коливань, резонансної частоти, потока 

енергiї, iнтенсивної хвилi, вектора УмоваПойтiнга; 



 законiв: Кiрхгофа, Стефана-Больцмана, фотоефекту, корпускулярно-

хвильового дуалiзму електромагнiтного випромiнювання i речовини, 

радiоактивного розпаду; 

 рiвнянь: Ейнштейна для фотоефекту, Шредiнгера для частинки в 

потенцiйнiй ямi, для електрона в атомi водню; 

 формул: розподiлу енергiї в спектрi абсолютно чорного тiла, Планка, де 

Бройля, маси i iмпульсу фотона, дефекту мас i енергiї зв’язку атомних 

ядер, ядерних реакцiй; 

 принципiв дiї лазера, дiода та транзистора; 

 формул залежностi електропровiдностi провiдника i напiвпровiдника вiд 

температури; 

 властивостей лазерного випромiнювання, полiмерiв, рiдких кристалiв, 

феромагнетикiв. 

Практичні заняття та самостійна робота повинні сформувати уміння: 

 знаходити основнi кiнематичнi параметри об’єктiв; 

 визначати дiючi на тiло сили, їх величину, напрям, характер, природу; 

 складати рiвняння руху; 

 обчислювати iмпульс тiла та системи тiл; 

 зводити рух системи тiл до руху центра мас; 

 визначати кiнематичнi величини для тiла; 

 знаходити моменти сил, iнерцiї; 

 складати рiвняння рiвноваги тiл; 

 обчислювати роботу та потужнiсть сил, кiнетичну та потенцiальну енергiї; 

 розраховувати швидкiсть та тиск для стацiонарної течiї рiдини чи газу в 

трубопроводах; 

 визначати параметри стану газу; 

 застосовувати перше начало термодинамiки для рiзних процесiв; 

 застосовувати рiвняння стану до iзопроцесiв у газах; 

 оцiнювати величину потоку тепла та дифузiйного потоку; 

 складати i розв’язувати рiвняння теплового балансу; 

 визначати умови необхiдностi i можливостi застосування рiвняння Ван-

дер-Ваальса; 

 розраховувати сили поверхневого натягу; 

 розраховувати капiлярнi явища, обумовленi змочуванням та поверхневим 

натягом; 

 використовувати теорему Гаусса для розрахунку характеристик 

електричних полiв; 

 розраховувати потенцiал та роботу електричного поля; 

 розраховувати електроємнiсть конденсатора та системи конденсаторiв; 

 складати та розраховувати еквiвалентнi електричнi схеми; 

 розраховувати кiлькiсть тепла, яке видiляється при проходженнi струму у 

провiднику; 

 знаходити кiнематичнi, динамiчнi та енергетичнi характеристики руху 

зарядiв у магнiтному полi; 



 визначати характеристики маятникiв; 

 розраховувати коливальний контур; 

 визначати характеристики хвильових процесiв, умови когерентностi хвиль; 

 будувати хiд променiв у рiзних оптичних системах; 

 визначати характеристики теплового випромiнювання, температуру тiла; 

 розраховувати довжину хвилi де Бройля для рiзних речовин; 

 проводити розрахунки поведiнки електронiв у найпростiших полях; 

 описувати атомнi та ядернi явища; 

 визначати потенцiали збудження та iонiзацiї атомiв рiзних хiмiчних 

елементiв, iдентифiкувати хiмiчний елемент за спектром його атома; 

 визначати перiод пiврозпаду рiзних ядер та коефiцiєнти поглинання 

продуктiв розпаду у рiзних речовинах; 

 визначати рiвень радiацiї; 

 розраховувати енергетичний ефект ядерної реакцiї; 

 розпiзнавати метали, провiдники, напiвпровiдники з точки зору зонної 

теорiї, по температурнiй залежностi провiдностi. 

Кількість годин (кількість кредитів ECTS): на вивчення навчальної 

дисципліни на 1та 2-му курсах відводиться 510 годин / 17 кредитів ECTS. 

Види робіт: оцінка навчальних досягнень здійснюється з використанням 

фонду оціночних засобів і технологій установи вищої освіти. Фонд оціночних 

засобів навчальних досягнень студента включає: 

- типові завдання в різних формах (усні, письмові, тестові, ситуаційні 

тощо); 

- контрольні роботи (поточні, підсумкові); 

- захист реферату по темі навчальної програми дисципліни. 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: методи усного викладу матеріалу: лекції; методи 

самостійної роботи: робота з електронними підручниками, виконання вправ, 

робота в Інтернет; складання графічних схем, методи перевірки знань: усна 

перевірка знань, письмові і контрольні роботи. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування; оцінка за індивідуальну 

роботу; підсумковий письмовий тест.  

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; 

інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(ІКНМЗД); нормативні документи МОН України; ілюстративні матеріали щодо 

структури складових ECTS. 

3. Підсумковий контроль: здійснюється по завершенню мтриместра і 

включає в себе контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь, 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку та іспиту, в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

 

 

 

 

 

 



Викладач: 

Яремчук Ольга Миколаївна, Старший викладач кафедри автоматизації та 

компютерно-інтегрованих технологій 

Освіта та професійний шлях: 

У 1999 році закінчила МДПУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

“Фізика і математика” та здобула кваліфікацію вчителя фізики і математики. У 

2000 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет і 

отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка та методика 

середньої освіти. Фізика” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, 

викладача фізики. Протягом року навчання у магістратурі працювала над 

близькою до дисертаційного дослідження темою: “Структура лекційної частини 

курсу загальної фізики (розділ “Основи квантової фізики”)”.  

З 2002 року працює у Чорноморському державному університеті імені Петра 

Могили.  
 Стаж науково-педагогічної діяльності – 15 років. Має більше 20 наукових та навчально-

методичних публікацій, в тому числі навчальний посібник, 1 патент на винахід. 

 


