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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 

13 Механічна інженерія 

14 Електрична інженерія 

19 Архітектура та 

будівництво 

 

 

 

Нормативна 

 

 

Модулів –  спеціальність:    

051 «Економіка» 

133 «Галузеве 

машинобудування»          

141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 1-й 1-й 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання ____ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин  

Перший семестр - 85  

Другий семестр - 96  

1-й 2-й 3-й 4-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних  

перший семестр – 5 год 

другий семестр - 4 год 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший бакалавр 

 

 35 50    

Практичні   

 28 32    

Семінарські  

       

Лабораторні  

14  14   

Самостійна робота 

    

Індивідуальні завдання:  

8  год.    

Вид контролю:  

семестровий 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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

фахівців зі спеціальності спеціальностей: 051 «Економіка», 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», 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 

 

Вступ.  
 

Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль 

фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку. Теорія та експеримент, роль 

фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна 

система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.  

Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторів.  

 

Розділ 1. Механіка 

 

Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, 

способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення. 

Основна задача механіки. Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву 

швидкість руху. Закон додавання швидкостей. Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший 

вид руху. Прискорення, рух з постійним прискоренням. Рівняння рівноприскореного 

прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного 

прямолінійного руху. Вільне падіння та криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння. 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова 

частота. Доцентрове (нормальне) прискорення. Види сил у механіці. Вимірювання сил, додавання 

сил. Рівнодійна. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Інертність і маса. 

Закони динаміки Ньютона, межі їх застосування.  Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, 

сила тяжіння. Вага та невагомість. 

Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених у дослідження 

космосу. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі. 

Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки. Рівновага тіл. Момент сили, 

центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги. 

Консервативні (потенціальні) сили. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в 

механічних явищах. Реактивний рух у природі та техніці. Друга космічна швидкість. Пружні та 

непружні зіткнення. Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила. Застосування законів 

механіки до коливального руху. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. Умови 

виникнення вільних коливань. Найпростіші коливальні системи (математичний, пружинний 

маятники). Енергія коливань. Вимушені коливання. Резонанс. Дія маятникового годинника як 

приклад автоколивань. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та 

сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль. 

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс.  



 

 

 

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності. 

 

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. 

Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Відносність одночасності подій. 

Відносність проміжків довжини й часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Повна та 

кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою. 

Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.  

 

Розділ 3. Молекулярна фізика та термодинаміка. 

 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини. Маса та розміри 

атомів і молекул, стала Авогадро. 

Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне рівняння МКТ газів. Температура. 

Броунівський рух, дифузія. 

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) 

вимірювання. Дослід Штерна. 

Властивості насиченої та ненасиченої пари. Вологість повітря, її вимірювання. Точка роси. 

Рівновага фаз та фазові переходи. 

Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 

Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів. Види 

деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга. Механічні 

властивості твердих тіл, їх теплове розширення. Рідкі кристали та їх властивості. 

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки. 

Кількість теплоти та робота в термодинаміці. 

Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес. 

Теплові двигуни. 

Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. 

Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплових машин. Цикл Карно. Принцип дії 

холодильної машини. 

 

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 

ВСТУП 

Тема1.1.  Роль фізичного знання в житті людини і 

суспільному розвитку 
2 2     

Тема 1.2. Фундаментальні фізичні теорії – основа 

сучасної фізичної науки. 
2 1 1    

ВСТУП 4 3 1    

Змістовий модуль 1.  Механіка 

Тема 1.3. Механічний рух тіл. Основна задача 

механіки. Рівномірний прямолінійний рух. Швид-

кість руху тіла. Графічне зображення рівномірного 

прямолінійного руху. Відносність механічного руху. 

Закон додавання швидкостей. 

2 2     

Тема 1.4. Практичне заняття №1. Рівномірний 2  2    



прямолінійний рух.  Графічне зображення рівно-

мірного прямолінійного руху. 

Тема 1.5. Рівноприскорений рух тіла. Прискорення 

Швидкість тіла і пройдений тілом шлях під час 

рівноприскореного прямолінійного руху та його 

графічне зображення. 

2 2     

Тема 1.6. Практичне заняття №2. 
Рівноприскорений рух тіла. Прискорення. 

Швидкість тіла і пройдений тілом шлях під час 

рівноприскореного прямолінійного руху та його 

графічне зображення. 

2  2    

Тема 1.7.  Лабораторна робота №1. «Визначення 

прискорення руху тіла під час прямолінійного рівно-

прискореного руху.» 

2     2 

Тема 1.8. Рівномірний рух матеріальної точки по 

колу. Лінійна і кутова швидкості. Період і частота 

обертання тіла. Доцентрове прискорення тіла 

2 2     

Тема 1.9. Практичне заняття №3. Рівномірний рух 

матеріальної точки по колу. Лінійна і кутова 

швидкості. Період і частота обертання тіла. 

Доцентрове прискорення тіла. 

2  2    

Тема 1.10.  Лабораторна робота №2. «Вивчення 

руху тіла по колу». 
2     2 

Тема 1.11.  Сили в механіці. Інерціальні системи 

відліку. Принцип відносності Галілея. Маса тіла. 

Закони Ньютона. 
2 2     

Тема 1.12. Практичне заняття №4.   Сили в 

механіці. Інерціальні системи відліку. Принцип 

відносності Галілея. Маса тіла. Закони Ньютона. 

2  2    

Тема 1.13.  Гравітаційна взаємодія. Закон всесвіт-

нього тяжіння. Сила тяжіння та вага тіла. Рух тіла в 

полі сили тяжіння. Вільне падіння. 

2 2     

Тема 1.14.  Практичне заняття №5. Гравітаційна 

взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння 

та вага тіла. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне 

падіння. 

2  2    

Тема 1.15.  Рух тіла під дією кількох сил. 

Закон Архімеда. 2 2     

Тема 1.16.  Практичне заняття №6. Рух тіла під 

дією кількох сил. Закон Архімеда. 
2  2    

Тема 1.17. Умова рівноваги тіла, що має вісь обер-

тання. Момент сили. Центр мас і центр тяжіння тіла. 

Види рівноваги тіл. 

2 1 1    

Тема 1.18. Імпульс. Закон збереження імпульсу. 

Кінетична і потенціальна енергія. Потужність. Закон 

збереження механічної енергії. Застосування законів 

збереження в механіці. 

2 2     

Тема 1.19. Практичне заняття №7. Закон 

збереження імпульсу. Закон збереження механічної 

енергії. 

2  2    



Тема 1.20. Навчальний проект. «Механіка як 

основа сучасних технологій». 
2    2  

Тема 1.21. Гармонічні коливання. Умови 

виникнення вільних коливань. Вимушені коливання. 
2 2     

Тема 1.22.  Лабораторна робота №3 «Визначення 

прискорення вільного падіння за допомогою 

математичного маятника». 

2     2 

Тема 1.23. Поширення механічних коливань у 

пружному середовищі. Інтерференція та дифракція 

хвиль. 

2 2     

Тема 1.24. Навчальний проект. «Звукові явища. 

Акустичний резонанс». 
2    2  

Змістовний модуль 1 44 19 15  4 6 

Змістовний модуль 2. Елементи спеціальної теорії відносності 

Тема 2.1. Основні положення спеціальної теорії 

відносності та їхні наслідки. 
2 2     

Тема 2.2. Навчальний проект. «Відкриття 

гравітаційних хвиль». 
2    2  

Змістовний модуль 2. 4 2   2  

Змістовий модуль 3.  Молекулярна фізика та термодинаміка 

 

Тема 3.1.  Навчальний проект. «Сучасні 

дослідження будови речовини. Новітні технології: 

наноматеріали». 

2    2  

Тема 3.2.  Історія вивчення атома. Основи молеку-

лярно-кінетичної теорії будови речовини. Маса 

атомів і молекул. Кількість речовини. Ідеальний газ. 

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 

газів. 

2 2     

Тема 3.3.  Практичне заняття №8. Основи 

молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. 

Маса атомів і молекул. Кількість речовини. 

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-

кінетичної теорії газів. 

2  2    

Тема 3.4.  Абсолютна (термодинамічна) шкала 

температур. Рівняння стану ідеального газу. Газові 

закони для ізопроцесів. 

2 2     

Тема 3.5.  Практичне заняття №9. Абсолютна 

(термодинамічна) шкала температур. Рівняння стану 

ідеального газу. Газові закони для ізопроцесів. 

2  2    

Тема 3.6.  Лабораторна робота №4. «Вивчення 

одного із ізопроцесів.» 2     2 

Тема 3.7.  Внутрішня енергія тіл. Перший закон 

термодинаміки. Робота термодинамічного процесу. 2 2     

Тема 3.8.  Практичне заняття №10. Внутрішня 

енергія тіл. Перший закон термодинаміки. Робота 

термодинамічного процесу. 

2  2    



Тема 3.9.  Властивості насиченої і ненасиченої пари. 

Вологість повітря. 2 2     

Тема 3.10.  Лабораторна робота №5. «Визначення 

абсолютної і відносної вологості повітря.» 2     2 

Тема 3.11.  Властивості рідин. Поверхневий натяг 

рідини. Змочування. Капілярні явища 2 2     

Тема 3.12.  Лабораторна робота №6. «Визначення 

коефіцієнта поверхневого натягу рідини». 2     2 

Тема 3.13.  Деформація твердих тіл. Механічна 

напруга твердих тіл. Закон Гука. Модуль Юнга 

 

2 1 1    

Тема 3.14.  Лабораторна робота №7. «Визначення 

модуля пружності різних речовин». 2     2 

Тема 3.15.  Семестрова контрольна робота. 2  2    

Тема 3.16. Узагальнююче заняття. 2  2    

Тема 3.17. Узагальнююче заняття.  1  1    

Змістовний модуль 3 33 11 12  2 8 

Усього годин 85 35 28  8 14 

5. Теми семінарських занять 

 

Навчальним  планом не передбачено. 

 

6. Теми практичних занять 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.2. Фундаментальні фізичні теорії –основа сучасної фізичної 

науки. 

1 

2 Тема 1.4. Практичне заняття №1. Рівномірний прямолінійний рух.  

Графічне зображення рівно-мірного прямолінійного руху. 
2 

3 Тема 1.6. Практичне заняття №2. Рівноприскорений рух тіла. 

Прискорення. Швидкість тіла і пройдений тілом шлях під час 

рівноприскореного прямолінійного руху та його графічне зображення. 

 

2 

4 Тема 1.9. Практичне заняття №3. Рівномірний рух матеріальної точки 

по колу. Лінійна і кутова швидкості. Період і частота обертання тіла. 

Доцентрове прискорення тіла. 

2 

5 Тема 1.12. Практичне заняття №4.    Сили в механіці. Інерціальні 

системи відліку. Принцип відносності Галілея. Маса тіла. Закони 

Ньютона.  

2 

6 Тема 1.14.  Практичне заняття №5. Гравітаційна взаємодія. Закон 

всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння та вага тіла. Рух тіла в полі сили 

тяжіння. Вільне падіння. 

2 

7 Тема 1.16.  Практичне заняття №6. Рух тіла під дією кількох сил. Закон 

Архімеда. 
2 

8 Тема 1.17. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. 

Центр мас і центр тяжіння тіла. Види рівноваги тіл. 
1 

9 Тема 1.19. Практичне заняття №7. Закон збереження імпульсу. Закон 

збереження механічної енергії. 
2 



10 Тема 3.3.  Практичне заняття №8. Основи молекулярно-кінетичної 

теорії будови речовини. Маса атомів і молекул. Кількість речовини. 

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів. 

2 

11 Тема 3.5.  Практичне заняття №9. Абсолютна (термодинамічна) шкала 

температур. Рівняння стану ідеального газу. Газові закони для 

ізопроцесів. 

2 

12 Тема 3.8.  Практичне заняття №10. Внутрішня енергія тіл. Перший 

закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу. 
2 

13 Тема 3.13.  Деформація твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон 

Гука. Модуль Юнга 

 

1 

14 Тема 3.15.  Практичне заняття №11. Семестрова контрольна робота. 2 

15 Тема 3.16. Узагальнююче заняття. 2 

16 Тема 3.17. Узагальнююче заняття. 1 

 Разом 28 

 

7. Теми лабораторних занять 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.7.  Лабораторна робота №1. «Визначення прискорення руху тіла 

під час прямолінійного рівноприскореного руху.» 
2 

2 Тема 1.10.  Лабораторна робота №2. «Вивчення руху тіла по колу».  2 

3 Тема 2.2.  Лабораторна робота №3 «Визначення прискорення вільного 

падіння за допомогою математичного маятника». 
2 

4 Тема 3.6.  Лабораторна робота №4. «Вивчення одного із ізопроцесів.» 2 

5 Тема 3.10.  Лабораторна робота №5. «Визначення абсолютної і відносної 

вологості повітря.» 
2 

6 Тема 3.12.  Лабораторна робота №6. «Визначення коефіцієнта 

поверхневого натягу рідини». 
2 

7 Тема 3.14.  Лабораторна робота №7. «Визначення модуля пружності 

різних речовин». 
2 

8 Разом 14 

 

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 проект. «Механіка як основа сучасних 

технологій». 

2 

2 Тема 2.4. Навчальний проект. «Звукові явища. Акустичний резонанс». 2 

3 Тема 2.6. Навчальний проект. «Відкриття гравітаційних хвиль». 2 

4 Тема 3.1.  Навчальний проект. «Сучасні дослідження будови речовини. 

Новітні технології: наноматеріали». 

2 

Разом 8 

 

 

 

 

 
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. — 

Київ : Генеза, 2018. — 256 с. : іл. 

2. Фізика (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Є.В. 

Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко— Київ : Генеза, 2010. — 192 с. : іл. 

3. http://msk.edu.ua/s-k/fizika.htm 

4. http://www.msk.edu.ua/ivk/Fizika/fiz 2k.html 

 

 

 

 

 


