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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

Галузь знань: 

05 Соціальні та 

поведінкові науки; 

 

 

Нормативна 

 

 

Модулів –  

Спеціальність:  

051 «Економіка»,  

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання ____ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин - 28 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 1 год  

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший бакалавр 

 

    12  

Практичні   

    6  

Семінарські  

       

Лабораторні  

    

Самостійна робота 

     

Індивідуальні завдання:  

  10  

Вид контролю:  

семестровий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни ―Фізика‖ є підготовка молодших спеціалістів, 

фахівців зі спеціальності спеціальностей: 051 «Економіка», спроможних на основі отриманих 

знань, навичок та вмінь, з урахуванням передового вітчизняного та закордонного досвіду, 

самостійно вирішувати організаційно-технічні задачі, пов’язаних з практичною роботою.  

     Основними завданнями вивчення дисципліни ―Фізика‖  є формування у студентів 

системи теоретичних знань з основних законів механіки, фізики твердого тіла, термодинаміки, 

набуття ними практичних навичок з використання методів теоретичного й експериментального 

дослідження фізичних явищ з метою їхнього якісного і кількісного аналізу; розпізнавання 

фізичних зв’язків у технологічних процесах; використання сучасного фізичного устаткування і 

приладів, методів фізичного експерименту стосовно до вимог професійної підготовки по 

спеціальності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Оптика. 

 

Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка. Квантові властивості світла. 

Світлові кванти. Стала Планка. 

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони фотоефекту. Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. 

Фотон. Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї. 

Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Роботи І. Пулюя. 

Фотохімічна дія світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. 

Електромагнітні хвилі в природі та техніці. 

 

Розділ 2. Атомна та ядерна фізика. 

 

Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне 

обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії. 

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри. Принцип дії лазера. Взаємодії 

між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас. 

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного 

розпаду. Отримання та застосування радіонуклідів. 

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр. Ядерні реакції, 

способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядр і термоядерні реакції. Ядерний 

реактор, перспективи створення термоядерного реактора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура навчальної дисциплін  

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л. пр. сем. інд. л. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ⅲ Семестр 

Змістовий модуль 1.  Оптика 

 

Тема 1.1. Квантові властивості світла. Формула 

Планка. Світлові кванти.  
2 1 1    

Тема 1.2. Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. 

Закони фотоефекту.  
2 1 1    

Тема 1.3. Фотон. Теорія Ейнштейна, рівняння 

фотоефекту.  
2 1 1    

Тема 1.4. Шкала електромагнітних хвиль. 

Властивості електромагнітних хвиль різних 

діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та 

техніці. 

2 2     

Змістовний модуль 1 8 5 3    

 

Змістовний модуль 2. Атомна та ядерна фізика  

 

Тема 2.1. Розвиток уявлень про атоми. Дослід 

Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні 

атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-

хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії 

2 2     

Тема 2.2. Випромінювання та поглинання світла 

атомами. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас. 
2 1 1    

Тема 2.3. Природна та штучна радіоактивність. 

Закон радіоактивного розпаду. Методи реєстрації 

іонізуючого випромінювання і захист від нього. 

2 2     

Тема 2.4. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу 

ядр і термоядерні реакції. Ядерний реактор. 

Елементарні частинки та їх класифікація. 

2 2     

Тема 2.5. Узагальнююче заняття. Семестрова 

контрольна робота. 
2  2    

Змістовний модуль 2 10 7 3    

Усього годин 18 12 6    

 

 

  

5. Теми семінарських занять 

 

Навчальним  планом не передбачено. 

 

 



 

6. Теми практичних занять 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.1. Квантові властивості світла. Формула Планка. 

 

1 

2 Тема 1.2. Закони фотоефекту. 1 

3 Тема 1.3. Рівняння фотоефекту. 1 

4. Тема 2.3. Випромінювання та поглинання світла атомами. Енергія зв’язку 

атомного ядра. Дефект мас. 
1 

5. Тема 2.6. Семестрова контрольна робота 1 

7 Тема 2.8  Узагальнююче  заняття. 1 

 Разом 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

Разом  

 

Навчальним  планом не передбачено. 

 

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

Разом  

Навчальним  планом не передбачено. 

 

9. Індивідуальні завдання 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1.20. Навчальний проекти: 

1. Принцип роботи цифрового фотоапарат. 

2. Мобільний зв'язок та GPS навігація. 

3. Рідкокристалічні дісплеї. 

4.         Прискорювачі елементарних частинок. 

5.         Види акумуляторів електричної енергії. 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Разом 10 



 

 
10.  Результати навчання 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

• знати: 

- основні теоретичні положення фізики і методи фізичного дослідження;  

- основні фізичні закони класичної і сучасної фізики; 

• вміти: 

-  застосувати фізичні принципи в тих областях техніки, де вони 

спеціалізуються; 

- відтворювати і математично формулювати фізичні закони з метою їх 

застосування до рішення фізичних і технічних задач; 

- розбиратися в розмірностях фізичних величин; 

- аналізувати фізичні явища в природі; 

орієнтуватися в потоці наукової і технічної інформації. 

 
11.   Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з фізики 

Критерії оцінювання рівня володіння студентами теоретичними знаннями 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень  

I. Початковий 

 

 

 

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя 

відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» чи 

«ні»  

2 Студент описує природні явища на основі свого 

попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді  

3 Студент з допомогою викладача зв'язно описує явище або 

його частини без пояснень відповідних причин, називає 

фізичні явища, розрізняє буквені позначення окремих 

фізичних величин  

II. Середній  

 

 

4 Студент з допомогою викладача описує явища, без пояснень 

наводить приклади, що ґрунтуються на його власних 

спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях 

учителя тощо  

5 Студент описує явища, відтворює значну частину 

навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих 

фізичних чи величин і формули з теми, що вивчається  

6 Студент може зі сторонньою допомогою 

пояснювати явища, виправляти допущені неточності 

(власні, інших студентів), виявляє елементарні знання 

основних положень (законів, понять, формул)  

III. Достатній  

 

 

 

7 Студент може пояснювати явища, виправляти допущені 

неточності, виявляє знання і розуміння основних положень 

(законів, понять, формул, теорій)  

8 Студент уміє пояснювати явища, аналізувати, 

узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою 

допомогою (викладача, однокласників тощо) робити 

висновки  



9 Студент вільно та оперативно володіє вивченим матеріалом 

у стандартних ситуаціях, наводить приклади його 

практичного застосування та аргументи на підтвердження 

власних думок  

IV. Високий  

 

10 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, уміло 

використовує наукову термінологію, вміє опрацьовувати 

наукову інформацію: знаходити нові факти, явища, ідеї, 

самостійно використовувати їх відповідно до поставленої 

мети  

11 Студент на високому рівні опанував програмовий матеріал, 

самостійно, у межах чинної програми, оцінює різноманітні 

явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і вміння в 

нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання  

12 Студент має системні знання, виявляє здібності до 

прийняття рішень, уміє аналізувати природні явища і робить 

відповідні висновки й узагальнення, уміє знаходити й 

аналізувати додаткову інформацію 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів при розв'язуванні задач  

 

 

Початковий 

рівень 

(1-3 бали) 

Студент уміє розрізняти фізичні чи астрономічні величини, одиниці 

вимірювання з певної теми, розв'язувати задачі з допомогою 

викладача лише на відтворення основних формул; здійснює 

найпростіші математичні дії  

Середній рівень  

(4-6 балів) 

Студент розв'язує типові прості задачі (за зразком), виявляє здатність 

обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою викладача  

Достатній 

рівень  

(7-9 балів) 

Студент самостійно розв'язує типові задачі й виконує вправи з одної 

теми, обґрунтовуючи обраний спосіб розв'язку  

Високий 

рівень  

(10-12 балів) 

Студент самостійно розв'язує комбіновані типові задачі стандартним 

або оригінальним способом, розв'язує нестандартні задачі  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  при виконанні лабораторних і практичних 

робіт 

 

Початковий 

рівень 

(1-3 бали) 

Студент називає прилади та їх призначення, демонструє вміння 

користуватися окремими з них, може скласти схему досліду лише з 

допомогою викладача, виконує частину роботи без належного 

оформлення 

Середній рівень  

(4 - 6 балів) 

Студент виконує роботу за зразком (інструкцією) або з допомогою 

викладача, результат роботи учня дає можливість зробити правильні 

висновки або їх частину, під час виконання та оформлення роботи 

допущені помилки  



Достатній 

рівень  

(7 - 9 балів) 

Студент самостійно монтує необхідне обладнання, виконує роботу в 

повному обсязі з дотриманням необхідної послідовності проведення 

дослідів та вимірювань. У звіті правильно й акуратно виконує записи, 

таблиці, схеми, графіки, розрахунки, самостійно робить висновок  

Високий 

рівень  

(10 - 12 балів) 

Студент виконує всі вимоги, передбачені для достатнього рівня, 

визначає характеристики приладів і установок, здійснює грамотну 

обробку результатів, розраховує похибки (якщо потребує завдання), 

аналізує та обґрунтовує отримані висновки дослідження, тлумачить 

похибки проведеного експерименту чи спостереження. Більш високим 

рівнем вважається виконання роботи за самостійно складеним 

оригінальним планом або установкою, їх обґрунтування.  

 

 

12.  Засоби оцінювання 

Усна перевірка, письмова перевірка, тестовий контроль, практична перевірка, 

поточний, повторний, тематичний, підсумковий контроль. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Комплект завдань для проведення практичних, лабораторних  занять з 

дисципліни «Фізика». 

2. Тестові контрольні роботи з дисципліни «Фізика». 

 

14.  Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою авт.колективу під керівництвом 

Ляшенка О.І.) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / В.Д. Сиротюк. — 
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