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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки. 

Перший рівень, бакалавр_  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності (напряму) 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» за освітньою   

         програмою «Прикладна фізика нетрадиційної енергетики» 

спеціалізації ____________________________________________________________ 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  
формування загальної та предметної компетентностей з фізичної науки у частині уявлень 
про традиційні і новітні технології одержання, перетворення і використання енергії, 
необхідних для подальшого формування наукового світогляду сучасного фахівця у нових 
галузях фізики та енергетики. 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  
знайомство  з  основними  науковими  і  технічними  підходами  до  класифікації  видів  
енергії, формування фізичних уявлень про механічну, теплову, електромагнітну форми руху 
матерії та відповідні види енергії, набуття уявлень про принципи концентрації, 
перетворення, зберігання та передачі енергії, про сучасний стан розвитку фізики, значення 
фізичних теорій та законів для науково-технічного прогресу загалом і розвитку енергетики 
зокрема 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти 
повинні досягти таких результатів навчання:  

засвоїти основні поняття механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електродинаміки, 

основні фізичні закони і методи дослідження фізичних явищ, прийоми і методи розв’язання 

задач з даних розділів фізики на пропедевтичному рівні; мати уявлення про новітні 

досягнення, основні проблеми і шляхи розвитку сучасної фізики та енергетики. 

 

 1.4. Кількість кредитів - 3  
  
 1.5. Загальна кількість годин – 90 
 
 

1.6. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / за вибором 
 

Денна форма навчання 

Рік підготовки 
1-й  
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Семестр 
1-й  

Лекції 
32 год.   

Практичні, семінарські заняття 
-   

Лабораторні заняття 
  

Самостійна робота 
58 год.   

Індивідуальні завдання  
                                                                         - 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Види і перетворення енергії 
 
Вступ 
Предмет  фізики,  як  основи  природознавства.  Методи  фізичних  досліджень.  

Фізичні величини та їх вимірювання. Сучасна фізика і науково-технічний прогрес. Предмет і 
структура курсу. Математичний апарат та наукові абстракції, що використовуються у даному 
курсі. 

 
Тема 1. Види енергії  
Матерія, маса і енергія. Еволюція уявлень про види енергії. Передумови класифікації              

видів енергії. Класифікація видів енергії. Порівняння видів енергії. 
 
Тема 2. Перетворення енергії  
Упорядкованість і концентрація енергії. Закономірності перетворення енергії. 

Зберігання і перенос енергії. 
Розділ 2. Фізичні уявлення про механічну, теплову, електромагнітну форми руху 

матерії і відповідні види енергії 
 
Тема 3. Основи механіки  
Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. 

Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. Нерівномірний рух. Середня і 
миттєва швидкості. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності 
кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах. Рівномірний 
рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.  

Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Взаємодія тіл. Маса. Сила. 
Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Гравітаційні сили. Закон 
всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Вага тіла. Невагомість. 
Сили пружності. Закон Гука. Сили тертя. Коефіцієнт тертя. Момент сили. Умови рівноваги 
тіла. Види рівноваги.  

Закони збереження в механіці. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Механічна 
робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. 
Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.  

Елементи механіки рідин та газів. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Тиск 
нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл. 

 
Тема 4. Основи молекулярної фізики і термодинаміки  
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Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Маса і розмір молекул. Стала 
Авогадро. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. 
Температура. Шкала абсолютних температур. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в 
газах. 

Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома 
теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових 
процесах (перший закон термодинаміки). Адіабатний процес. Необоротність теплових 
процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його 
максимальне значення. 

Властивості газів, рідин і твердих тіл. Пароутворення (випаровування та кипіння). 
Конденсація. Питома теплота пароутворення. Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота 
плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших 
теплових процесів. 

 
Тема 5. Основи електродинаміки 
Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів. 
Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Робота електричного поля при 
переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і 
напруженістю однорідного електричного поля. Електроємність. Конденсатори. 
Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного 
поля. 

Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома 
для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з’єднання провідників. 
Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного 
струму.  
Закон Джоуля-Ленца. 

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила 
Лоренца. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Магнітний потік. Явище 
електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище 
самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля. 

Розділ 3. Перетворювачі енергії. Принципи теорії перетворення енергії 
 
Тема 6. Перетворювачі енергії 
Перетворювачі ядерної, хімічної (атомної), пружної, гравістатичної, електростатичної,  

магнітостатичної, механічної, теплової, електромагнітної та інших видів енергії. 
Біологічні перетворювачі енергії. Концентратори енергії. Накопичувачі – акумулятори 
енергії 

 
Тема 7. Принципи теорії перетворення енергії  

Методи теорії і розрахунку перетворювачів енергії. Узагальнений перетворювач енергії 

Принципи теорії узагальненого перетворювача 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

 

 
 

 
 

4. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вступ. Знати види енергії 8 
2 Розібратись з перетворенням енергії 8 
3 Вивчити основи механіки 8 
4 Знати основи молекулярної фізики і термодинаміки 8 
5 Розібратись з основами електродинаміки 8 
6 Ознайомитись з перетворювачами енергії 9 
7 Проаналізувати принципи теорії перетворення енергії 9 

 Разом 58 
 
 

5. Індивідуальні завдання 
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6. Методи контролю 
 

Для оцінювання результатів навчання використовуються види контролю: поточний 
протягом семестру, одна розрахунково-графічна робота, підсумковий семестровий 
контроль – залік.  

На першому занятті проводиться вхідний контроль з метою визначення рівня 
підготовки студентів з різних розділів фізики та окремих розділів математики, необхідних 
для забезпечення успішного засвоєння курсу. Вхідний контроль містить 17 завдань (№№ 2-
19) з ваговим коефіцієнтом «1» та 3 завдання підвищеного рівня складності (№№20-22) з 
ваговим коефіцієнтом «2», що оцінюються за 4-бальною шкалою і, за умови правильного 
виконання, дають змогу набрати 92 бали. Крім того, студент вказує бали, отримані з фізики 
та математики за результатами ЗНО. За бали в інтервалі 100-124 нараховується додатково 1 
бал, в інтервалі 125-149 – 2, 150-174 – 3 та 175-200 – 4 бали відповідно з кожної дисципліни. 
Таким чином, максимальна сума балів на вхідному контролі – 100, а оцінка – у відповідності 
до наведеної шкали оцінювання. За результатами вхідного контролю студентам надаються: 
методичні матеріали для самостійної роботи над ліквідацією пробілів в знаннях та необхідна 
індивідуальна допомога під час поточних консультацій, а також, здійснюється відповідне 
коригування навчального процесу. 

Для оцінювання результатів навчання під час самостійної роботи застосовується 
поточний контроль, що полягає, передусім, в оцінюванні знань, вмінь та навичок при 
розв’язанні задач з їх обговоренням – до 0,2 бала, за вірну відповідь з місця – до 0,2 бала. 
Рівень сформованості умінь, необхідних для розв’язання задач, а також, результатів 
засвоєння студентом навчального матеріалу під час слухання лекцій та при самостійній 
роботі перевіряється при захисті розрахунково-графічної роботи та на підсумковому 
семестровому контролі – заліку.  

Розрахунково-графічна робота, що виконується під час самостійної роботи, (32 
розрахунково-графічних завдання у 4-х частинах, по 8 завдань кожна, з ваговим 
коефіцієнтом 0,117– до 20 балів).   

60 балів, які студент може отримати протягом семестру, в середньому розподіляються 
таким чином: за розв’язання задач під час самостійної роботи та їх захист – 40 балів, за 
розрахунково-графічну роботу – 20 балів. 
  
 
 

7. Схема нарахування балів 
  

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залік Сума 
Розділ 1 

 
Розділ 2 

 
Розділ 3 

Розрахунково-графічна 
робота, передбачена 
навчальним планом 

Разом 

Т1,Т2 
 

Т3…Т5 
 

Т6,Т7      

По 6 
 балів 

 

По 6 
балів 

По 5 
балів 

20 60 40 100 
 

Т1, Т2...  – теми розділів. 
 

 
Шкала оцінювання 
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Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   
 

Зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 
 

8. Рекомендована література  
1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (електронні версії).  
2. Наочні матеріали з використанням системи 'Light pro'.  
3. Опорні конспекти лекцій, методичні поради до курсу, що вивчається.  
4. Левандовский Б. И., Кулик А.П. Физика: пропедевтический курс. Часть І: Механика. 
Молекулярная физика и термодинамика: уч. пос. для студентов вузов. – Х., 2014. - 90 с. 
(електронна версія). 
5. Физика. Часть 1. Механика: Навч. пос. для ін. студентів ВНЗ (Гриф МОНМС України: № 
1/11-10231 від 04.11.2011 р.) / Б.Н. Андрющенко, О.П. Кулик, О.В. Подшивалова та ін. – Х.: 
ХНАДУ, 2012. – 182 с. 
6. Методичні вказівки до практичних занять з фізики (розділ «Електростатика»): для студ.-ін. 
підгот. ф-тів ВНЗ / М.А. Волосюк, О.П. Кулик. – Х., 2014. – 68 с. (електронна версія). 
7. Методичні вказівки до практичних занять з фізики (розділи «Магнетизм. 
Електромагнетизм»): для студ.-ін. підгот. ф-тів ВНЗ / О.П. Кулик, М.А. Волосюк. – Х., 2014. 
– 80 с. (електронна версія). 
8. Методичні вказівки до практ. занять та лабораторних робіт з фізики (електронні та 

паперові версії).  
9. Засоби діагностики (електронні та паперові версії). 
 

Основна література  
1. Відновлювані джерела енергії / Р. Титко, В. Калініченко. – Варшава: Вид-во OWG, 2010. – 

534 с.  
2. Курс фізики : навч. посіб. для фіз.-мат. фак. ВНЗ: у 3 кн. / Г. Ф. Бушок, Є. Ф. Венгер. - К. : 

Вища  
школа. Кн. 1 : Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. - 2002. - 
375 с. Кн. 2: Електрика і магнетизм. – 2003. – 278 с. 

3. Фізика / А. М. Король, М. В. Андріяшик. – К.: Фірма “ІНКОС”. – 2006.  
4. Элементарный учебник физики / Под ред. Акад. Г.С. Ландсберга / Том I. Механика. 

Теплота. Моле-кулярная физика. – М.: Изд-во «Наука», 1972. – 656 с. 
5. Элементарный учебник физики / Под ред. Акад. Г.С. Ландсберга / Том ІI. Электричество 

и магнетизм. – М.: Изд-во «Наука», 1971. – 528 с. 
6. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т.1-9. - М.: Мир, 

1977. 
7. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики, Т. 1,2. – М.: Изд-во «Наука», 1974..  
8. Савельев И.В. Курс физики: Учеб.: В 3-х т.– М.: Наука. Гл. ред.. физ.-мат. лит., 1989.  
9. Единицы физических величин / Г.Д. Бурдун, В.А. Базакуца. – Х.: Изд-во при ХНУ, 1984. – 

208 с.  
10. Алексеев Г.Н. Преобразование энергии. – М.: Изд-во «Наука», 1966. – 192 с.  
11. Гулиа Н.В. Накопители энергии. – М.: Изд-во «Наука», 1980. – 152 с.  
12. Проценко А. Энергия будущего. – М.: Изд-во «Мол. гвардия», 1985. –222 с.  
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13. Фізика. Навч. пос. для студ ВТНЗ / І.П. Гаркуша, В.П. Курінний, Л.Ф. Мостіпан. – Дн.: 
ДВНЗ «НГУ», 2011. – 175 с.  

14. Загальна фізика: Збірник задач: Навч. посібник / В.М. Барановський, П.В. Бережний, 
П.О. Возний та 
ін..; За заг. ред.. І.Т. Горбачука. – К.: Вища шк.., 1993.  
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