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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; 

14 Електрична інженерія 

13 Механічна інженерія; 

19 Архітектура та 

будівництво 

 

 

 

Нормативна 

 

 

Модулів –  Спеціальність:  

051 «Економіка»,  

141«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка»,   

133 «Галузеве 

машинобудування»,  

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія». 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 6 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   

Другий семестр  - 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший бакалавр 

 

 35год.  50 год.   

Практичні   

 28год.  32 год.   

Семінарські  

       

Лабораторні  

14 год. 14 год.   

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 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 

 

Розділ 1. Електродинаміка. 

 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. 

Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точкових зарядів. 

Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів. 

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична 

проникність речовини. 

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціальний 

характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. 

Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів. Вимірювання 

елементарного електричного заряду. Дослід Міллікена. 

Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму. Електрорушійна 

сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. Коротке замикання. Визначення електричного опору 

кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Вимірювання в електричних колах, 

шунти та додаткові опори. Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму. Безпека 

під час застосування електричних пристроїв. 

Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний 

струм (металів, розчинів і розплавів електролітів, газів, плазми, напівпровідників): вільні носії 

заряду, залежність питомого опору від температури. Надпровідність. Електроліз, закони 

електролізу. Типи самостійного розряду в газах. Застосування електричного струму в різних 

середовищах. 

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування. Принцип дії електронно-

вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду. Власна й домішкова провідність 

напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості. Напівпровідниковий діод. 

Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. В.Є. Лашкарьов 

– перший дослідник p-n переходу. 

Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітний момент рамки зі 

струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Магнітне поле соленоїда. Сила Ампера та сила 

Лоренца. Взаємодія струмів. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в 

електровимірювальних приладах та електродвигунах. 

Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі. 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних 

властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів. 



Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної 

індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Вихрове (індукційне) електричне поле. 

Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. Гіпотеза Д. Максвелла. 

Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.  

 

 

Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі. 

 

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. Гармонічні 

електромагнітні коливання. Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних 

електромагнітних коливань. 

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання. Конденсатор і котушка в колі 

змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори. Робота й потужність змінного 

струму. Діючі значення напруги та сили струму. 

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. 

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди 

Герца. Швидкість поширення електромагнітних хвиль. Принципи радіотелефонного зв’язку. 

Радіомовлення та телебачення. 

 

 

Розділ 3. Оптика. 

 

Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, 

поглинання та розсіювання світла. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони 

геометричної оптики. Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. 

Рефракція та міражі. Отримання зображень. Лінзи, оптичні системи та оптичні прилади. 

Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання. Інтерференція світла. 

Принцип Гюйгенса—Френеля. Дифракція світла. Дифракційні ґратки. Спектроскоп. Неперервний 

спектр світла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Змістовий модуль 1.  Електродинаміка. 

 

Тема 1.1. Електричне поле. Електричне поле 

точкових зарядів.  
2 2     

Тема 1.2. Практичне заняття №1. Напруженість 

електричного поля.  
2  2    

Тема 1.3. Провідники та діелектрики в електро-

статичному полі.  
2 2     

Тема 1.4 Робота при переміщенні заряду в однорід-

ному електростатичному полі. Потенціал. Різниця 

потенціалів.  

2 2     

Тема 1.5. Практичне заняття №2. Потенціал 

електричного поля. Потенціальна енергія взаємодії 

точкових зарядів. 

2  2    

Тема 1.6 Електроємність. Електроємність плоского 

конденсатора. Енергія електричного поля 
2 2     

Тема 1.7.  Лабораторна робота №1. «Вимірюван-

ня електроємності конденсатора.» 
2     2 

Тема 1.8. Практичне заняття №3. Електроємність 

конденсатора та батареї конденсаторів. 
2  2    

Тема 1.9. Практичне заняття №4. Контрольна 

робота №1. Електричне поле. 
2  2    

Тема 1.10. Електричній струм. Електричне коло. 

Закон Ома для повного кола. 
2 2     

Тема 1.11. Практичне заняття №5. Закон Ома для 

повного кола. 
2  2    

Тема 1.12.  Лабораторна робота №2. «Визначен-

ня ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.» 
2     2 

Тема 1.13.  Лабораторна робота №3 «Перевірка 

законів послідовного та паралельного з’єднання 

провідників.» 

2     2 

Тема 1.14.  Лабораторна робота №4. «Визначен-

ня коефіцієнта температурного опору метала» 
2     2 

Тема 1.15.  Практичне заняття №6. Визначення 

електричного опору кола з паралельним та 

послідовним з’єднанням провідників. 

2  2    

Тема 1.16.  Робота та потужність електричного 

струму. Теплова дія електричного струму. 
2 2     

Тема 1.17.  Практичне заняття №7. Контрольна 

робота №2. Закони постійного струму. 
2  2    

Тема 1.18. Порівняльна характеристика різних 

середовищ, через які може протікати електричний 

струм.  

2 2     

Тема 1.19. Електроліз. Закони електролізу. 2 2     

Тема 1.20. Електричний струм в газах і вакуумі. 2 2     

Тема 1.21. Власна і домішкова провідність напів-

провідників. 
2 2     

Тема 1.22. Електронно-дірковий перехід і його 

властивості. Напівпровідниковий діод. 
2 2     

Тема 1.23. Практичне заняття №8. Контрольна 

робота №3. Електричний струм у різних 
2  2    



середовищах. 

Тема 1.24. Магнітна взаємодія та магнітне поле. 

Взаємодія струмів. 
2 2     

Тема 1.25. Сила Ампера та сила Лоренца. Рух 

зарядженої частинки в однорідному магнітному 

полі. 

2 2     

Тема 1.26. Магнітні властивості речовини. Діа-, 

пара- і феромагнетики. 
2 2     

Тема 1.27. Практичне заняття №9. Магнітне 

поле. 
2  2    

Тема 1.28. Досліди М. Фарадея. Закон електромаг-

нітної індукції. 
2 2     

Тема 1.29. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, 

індуктивність 
2 2     

Тема 1.30. Практичне заняття №10. Закон 

електромагнітної індукції. ЕРС самоіндукції. 
2  2    

Тема 1.31. Лабораторна робота №5. 

«Вимірювання індуктивності котушки.» 
2     2 

Тема 1.32. Вихрове (індукційне) електричне поле. 

Гіпотеза Д. Максвелла. 
2 2     

Тема 1.33. Практичне заняття №11. Контрольна 

робота №4. 
2  2    

Змістовний модуль 1 66 34 22   10 

Змістовний модуль 2. Електромагнітні коливання та хвилі. 

Тема 2.1. Коливальний контур. Виникнення вільних 

електромагнітних коливань. 
2 2     

Тема 2.2. Практичне заняття №12. Формула 

Томсона. 
2  2    

Тема 2.3. Змінний струм як вимушені електромаг-

нітні коливання. 
2 2     

Тема 2.4. Робота й потужність змінного струму. 

Трансформатор. 
2 2     

Тема 2.5. Практичне заняття №13. Змінний 

електричний струм. 
2  2    

Тема 2.6. Електромагнітні хвилі, їх утворення та 

поширення. 
2 2     

Тема 2.7. Практичне заняття №14. Контрольна 

робота №5. Змінний струм. Електромагнітні хвилі. 
2  2    

Змістовний модуль 2. 14 8 6    

Змістовий модуль 3.  Оптика. 

Тема 3.1.  Розвиток уявлень про природу світла. 

Закони геометричної оптики. 
2 2     

Тема 3.2.  Лабораторна робота №6. «Дослід-

ження заломлення світла». 
2     2 

Тема 3.3 Отримання зображень. Лінзи, оптичні 

системи та оптичні прилади. 
2 2     



Тема 3.4.  Когерентність світлових хвиль. 

Інтерференція світла. Дифракція світла. 

Дифракційні ґратки. 

2 2     

Тема 3.6.  Лабораторна робота №7. «Визначення 

довжини світлової хвилі.» 2     2 

Тема 3.7.  Спектроскоп. Неперервний спектр світла. 2 2     

Тема 3.8.  Практичне заняття №15. Семестрова 

контрольна робота. 2  2    

Тема 3.9.  Узагальнююче заняття. 
2  2    

Змістовний модуль 3 16 6 4   4 

Усього годин 96 50 32   14 

 

5. Теми семінарських занять 

Навчальним  планом не передбачено. 

 

6. Теми практичних занять 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.2. Практичне заняття №1. Напруженість електричного поля. 2 

2 Тема 1.5. Практичне заняття №2. Потенціал електричного поля. 

Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів. 
2 

3 Тема 1.8. Практичне заняття №3. Електроємність конденсатора та 

батареї конденсаторів. 

2 

4 Тема 1.9. Практичне заняття №4. Контрольна робота №1. Електричне 

поле. 
2 

5 Тема 1.11. Практичне заняття №5. Закон Ома для повного кола. 2 

6 Тема 1.15.  Практичне заняття №6. Визначення електричного опору кола 

з паралельним та послідовним з’єднанням провідників. 
2 

7 Тема 1.17.  Практичне заняття №7. Контрольна робота №2. Закони 

постійного струму. 
2 

8 Тема 1.23. Практичне заняття №8. Контрольна робота №3. 

Електричний струм у різних середовищах. 
2 

9 Тема 1.27. Практичне заняття №9. Магнітне поле. 2 

10 Тема 1.30. Практичне заняття №10. Закон електромагнітної індукції. 
ЕРС самоіндукції. 

 

11 Тема 1.33. Практичне заняття №11. Контрольна робота №4. 2 

12 Тема 2.2. Практичне заняття №12. Формула Томсона. 2 

13 Тема 2.5. Практичне заняття №13. Змінний електричний струм. 2 

14 Тема 2.7. Практичне заняття №14. Контрольна робота №5. Змінний 

струм. Електромагнітні хвилі. 
2 

15 Тема 3.8.  Практичне заняття №15. Семестрова контрольна робота. 2 

16 Тема 3.9.  Узагальнююче заняття. 2 
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7. Теми лабораторних занять 
№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.7.  Лабораторна робота №1. «Вимірювання електроємності 

конденсатора.» 
2 

2 Тема 1.12.  Лабораторна робота №2. «Визначення ЕРС і внутрішнього 

опору джерела струму.» 
2 

3 Тема 1.13.  Лабораторна робота №3 «Перевірка законів послідовного та 

паралельного з’єднання провідників.» 
2 

4 Тема 1.14.  Лабораторна робота №4. «Визначення коефіцієнта темпе-

ратурного опору метала» 
2 

5 Тема 1.31. Лабораторна робота №5. «Вимірювання індуктивності 

котушки.» 
2 

6 Тема 3.2.  Лабораторна робота №6. «Дослідження заломлення світла». 2 

7 Тема 3.6.  Лабораторна робота №7. «Визначення довжини світлової 

хвилі.» 
2 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

Разом  

 

Навчальним  планом не передбачено. 

 

 
9.  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. 

 
10.   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.  

 

 

11.  Засоби оцінювання 

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

поточний, повторний, тематичний, підсумковий контроль. 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Комплект завдань для проведення практичних, лабораторних  занять з 

дисципліни «Фізика». 

2. Тестові контрольні роботи з дисципліни «Фізика». 

 

 

 

 

 

13.  Рекомендовані джерела інформації 

 



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

Ляшенка О.І.) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / В.Д. Сиротюк. — 

Київ : Генеза, 2018. — 256 с. : іл. 

2. Фізика (рівень стандарту): підруч. для 11-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 

 

 

 

 

 


