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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Фізика» складена відповідно до освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми підготовки  
Перший рівень, бакалавр_____________________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
спеціальності (напряму) 144. Теплоенергетика за  освітньою  програмою «Моделювання 
енергетичних систем та енергоефективність» 

 
            спеціалізації____________________________________________________________________ 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  
формування загальнопредметної та предметної компетентностей у частині фізики, необхідних 
сучасному фахівцю освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 144. 
Теплоенергетика за освітньою програмою Моделювання енергетичних систем та 
енергоефективність. 
 
 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  
знайомство з основними методами і підходами фізичної науки до вивчення природніх явищ, 
набуття уявлень про сучасний стан розвитку фізики, значення фізичних теорій та законів, що 
закладають підґрунтя для вивчення спеціальних курсів дисциплін професійної орієнтації, а 
також вмінь використовувати отримані знання на практиці.       
 

 1.3. Кількість кредитів – 10 
 
1.4. Загальна кількість годин – 300 

 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / за вибором 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
1-й -й 

Семестр 
1-й -й 

Лекції 
 64 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
64 год.  год. 

Лабораторні заняття 
 год.  год. 

Самостійна робота 
172 год. год. 

у тому числі індивідуальні завдання  
год. 
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1.6. Заплановані результати навчання - згідно з вимогами освітньо-професійної 

(освітньо-наукової) програми: 
 
Знати: сучасну фізику на рівні достатньому, для розв’язання складних спеціалізованих 

задач і практичних проблем прикладної фізики. Розуміти закономірності розвитку прикладної 
фізики, її місце в розвитку техніки, технологій і суспільства, у тому числі розв’язання 
екологічних проблем . 

Вміти: вибирати ефективні методи та інструментальні засоби проведення досліджень у 
галузі прикладної фізики. Відшукувати необхідну науково-технічну інформацію в науковій 
літературі, електронних базах, інших джерелах. 

Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 
розуміти фізичну сутність і зміст основних законів і понять, що охоплюються курсом «Фізика», 
межі застосовності цих законів, а також, ідеалізованих моделей і схем, що використовуються у 
курсі, вміти на основі опанованих фізичних методів застосовувати отримані знання для аналізу 
практичних задач, орієнтованих, передусім, на вирішення енергетичних проблем людства.  
 

2 .Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1. Ньютонівська механіка: основи кінематики, динаміка матеріальної точки 
Вступ. 
Предмет фізики, як основи природознавства. Методи фізичних досліджень. Фізичні величини та 

їх вимірювання. Сучасна фізика і науково-технічний прогрес. Предмет і структура механіки. Сучасні 
уявлення про простір і час. Основні задачі механіки. Математичний апарат та наукові абстракції, що 
використовуються у даному курсі.  
 Тема 1. Кінематика матеріальної точки та абсолютно твердого тіла 
 Відносність механічного руху. Система відліку. Опис руху матеріальної точки у векторній та 
координатній формах,  радіус-вектор, траєкторія, переміщення, шлях, середня та миттєва швидкості, 
середнє та миттєве прискорення. Галілеєве перетворення координат. Правило додавання швидкостей у 
класичній механіці. Нормальне та тангенціальне прискорення матеріальної точки при криволінійному 
русі. Елементарний кут повороту. Кутова швидкість і кутове прискорення. Частота та період обертання. 
Співвідношення між кутовими та лінійними кінематичними величинами. Поступальний та обертальний 
рухи твердого тіла.  
 Тема 2. Динаміка матеріальної точки та поступального руху твердого тіла 
Взаємодія між тілами. Типи взаємодій у природі. Сила і механічний рух. Перший закон Ньютона. 
Інерціальні системи відліку. Інерція. Поняття про інертну масу. Основні сили, що розглядаються у 
механіці. Другий закон Ньютона. Імпульс. Імпульс сили. Інтегральна форма основного закону динаміки. 
Третій закон Ньютона. Використання законів Ньютона для розв’язування фізичних задач. Межі 
застосовності ньютонівської механіки. 
 Розділ 2. Закони збереження 
 Тема 1. Закон збереження імпульсу 
 Величини, що зберігаються. Система матеріальних точок.  Імпульс системи. Закон збереження 
імпульсу. Наслідки закону збереження імпульсу. Центр мас системи. Закон руху центра мас. Приклади 
та характеристики руху тіл, маса яких змінюється. Реактивний рух.  
 Тема 2. Закон збереження енергії 
 Робота сили. Потужність. Кінетична енергія. Потенціальна енергія. Потенціальні та 
непотенціальні силові поля. Консервативні та неконсервативні сили. Зв’язок між консервативною силою 
та потенціальною енергією. Потенціальна енергія тіла, піднятого над поверхнею Землі. Потенціальна 
енергія пружно деформованого тіла. Потенціальна енергія взаємодії. Повна механічна енергія тіла. 
Закон збереження механічної енергії. Загальні характеристики механічних процесів, що відбуваються 
при зіткненні тіл. Удар. Центральний удар. Абсолютно пружний та абсолютно непружний 
удари.  
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 Тема 3. Закон збереження моменту імпульсу 

 Момент імпульсу матеріальної точки. Момент сили. Рівняння моментів для матеріальної 
точки. Ізольована система. Закони зміни та збереження моменту імпульсу. Рівняння моментів. 
 Розділ 3. Елементи механіки твердого тіла і механіки суцільних середовищ  

 Тема 1. Динаміка твердого тіла 

 Модельні уявлення про абсолютно тверде тіло. Моменти інерції точки та тіла відносно 
осі обертання. Приклади моментів інерції деяких однорідних тіл. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 
Рівняння динаміки обертального руху твердого тіла. Плоский рух твердого тіла. Кінетична 
енергія обертального руху. Повна кінетична енергія при плоскому русі твердого тіла. Робота 
зовнішніх сил при обертанні твердого тіла. Умови рівноваги твердого тіла.  
 Тема 2. Елементи механіки рідин і газів 

 Властивості рідин та газів. Тиск у рідинах та газах. Закони гідростатики (Архімеда, 
Паскаля). Ідеальна рідина. Стаціонарний рух ідеальної рідини. Рівняння нерозривності. 
Рівняння Бернуллі та фізичний зміст його складових. Формула Торрічеллі. В’язкість (внутрішнє 
тертя) рідин та газів. Ламінарна і турбулентна течії.  
 Тема 3. Всесвітнє тяжіння 

 Закони Кеплера і закон всесвітнього тяжіння. Поняття про гравітаційну масу. 
Еквівалентність гравітаційної та інертної мас. Гравітаційна стала та способи її визначення. Сила 
тяжіння. Невагомість. Робота у полі тяжіння. Потенціальна енергія тіла у гравітаційному полі. 

Розділ 4. Основи молекулярно-кінетичної теорії. Ідеальний газ 

Тема 1. Молекулярна будова речовини 
Предмет і задачі статистичної фізики і термодинаміки. Мікро- і макропараметри 

системи. Статистичний і термодинамічний методи дослідження макросистем. 
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Маса і розміри молекул. Відносна 

атомна і молекулярна маси. Атомна одиниця маси. Моль. Молярна маса. Число Авогадро. 
Газоподібний, рідкий та твердий стани речовини з точки зору основних положень молекулярно-
кінетичної теорії. 

Тема 2. Закони ідеальних газів 

Експериментальні газові закони: Бойля - Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, 
Авогадро. Ідеальний газ як модель найбільш простої статистичної системи. Рівняння стану 
ідеального газу. Число Лошмідта.  

Тема 3. Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу 

Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Молекулярно-кінетичне 
(статистичне) тлумачення тиску та температури. Стала Больцмана. Ідеально-газова шкала 
температур. Поняття про абсолютний нуль.  

Тема 4. Статистичні розподіли 

Ідеальний газ у полі сили тяжіння Землі. Барометрична формула. Статистичні ансамблі. 
Основні поняття теорії ймовірностей. Обчислення середніх величин з використанням функцій 
розподілу. Поняття про фазовий простір. Розподіл Максвелла за модулем швидкості. Найбільш 
імовірна, середня арифметична, середня квадратична швидкості. Експериментальне 
підтвердження розподілу Максвелла. Розподіл Больцмана. Досліди Перрена з визначення числа 
Авогадро.   

Розділ 5. Основи термодинаміки. Явища переносу. Агрегатний стан речовини 
Тема 1. Закони термодинаміки 

Основні визначення та межі застосування законів термодинаміки. Внутрішня енергія. 
Робота і теплота. Перший закон термодинаміки. Ступені свободи та внутрішня енергія молекул 
ідеального газу. Теорема Больцмана-Максвелла про рівномірний розподіл енергії за ступенями 
свободи поступального та обертального руху молекул. Теплоємність термодинамічної системи. 
Рівняння Майера. Розходження класичної теорії теплоємності ідеального газу з експериментом. 
Робота, яку виконує ідеальний газ при ізопроцесах.   

Колові процеси (цикли). Оборотні і необоротні процеси. Теплові двигуни. Цикл Карно 
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ідеального газу та його коефіцієнт корисної дії. Поняття про ентропію. Другий закон 
термодинаміки. Теорема Нернста, як третій закон термодинаміки.  

Тема 2.  Явища переносу в ідеальних газах 

Загальна характеристика явищ переносу. Середня довжина вільного пробігу молекул та 
середня кількість їх зіткнень. Дифузія, теплопровідність, внутрішнє тертя.  

Тема 3.  Агрегатні стани речовини 
Взаємодія молекул та агрегатний стан речовини. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 

Критичний стан речовини. Перехід в рідинний стан. 
 Рідинний стан речовини. Поверхневий шар рідини. Коефіцієнт поверхневого натягу. 
Сила поверхневого натягу. Змочування.  Формула Лапласа. 

 Кристалічні та аморфні тіла. Тверде тіло. Дефекти кристалічної структури.  
Розділ 6. Електрика і магнетизм 
Тема 1. Електричне поле. Електростатика 

Електричний заряд та його властивості. Закон збереження  електричного заряду. Закон 
Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного  поля. Принцип суперпозиції.  
 Робота сил електростатичного поля. Потенціальний характер електричного поля, 
потенціал. Зв`язок між напруженістю та потенціалом електричного поля. Диполь.  
 Потік вектора напруженості електростатичного поля. Теорема  Гауса для  потоку вектора  
напруженості  електричного поля. Застосування теореми Гауса для розрахунків напруженості 
електростатичного поля. 
 Провідники  і діелектрики (ізолятори). Діелектрики в електричному полі. Поляризація 
діелектриків. Поле у діелектриках, діелектрична проникність. Заряди і поле у провіднику. 
Напруженість поля та потенціал в області поблизу провідника. Електроємність провідника. 
Конденсатори. Енергія та густина енергії електростатичного поля. 

Тема 2.  Постійний електричний струм. 

Електричний струм. Густина та сила струму. Сторонні сили, електрорушійна сила, різниця 
потенціалів у колі постійного струму. Закон Ома. Паралельне, послідовне та змішане з’єднання 
електроопорів. Закони Кірхгофа. 

Класична теорія електропровідності металів. Залежність електроопору від температури. 
Надпровідність. Розряд в газах. Уявлення про плазму. 

Тема 3. Магнітне поле. Магнітостатика. Електромагнетизм 
Сили взаємодії зарядів при їх русі. Вектор магнітної індукції. Принцип суперпозиції. Закон 

Біо-Савара-Лапласа. Магнітні поля найпростіших систем. Теорема про циркуляцію індукції 
магнітного поля. Магнітне поле соленоїда. 

Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки у магнітному полі. Закон Ампера. Взаємодія 
провідників із струмом. Контур із струмом у магнітному полі. Магнітний потік. Магнітне поле  
в речовині. Напруженість магнітного поля.  Поля в магнетиках та класи магнетиків. 

Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Вихрове електричне поле та вихрові 
струми. Самоіндукція та взаємоіндукція. Індуктивність. Густина енергії магнітного поля. 

Розділ 7. Оптика. Елементи фізики атома і атомного ядра 

Тема 1. Хвильова оптика 

Електромагнітні хвилі. Поняття про  когерентність та інтерференцію хвиль. Інтерференція 
у тонких плівках. Явище дифракції. Принцип Гюйгенса – Френеля і метод зон Френеля. 
Дифракційна решітка. 

 Поляризоване і природнє світло. Поляризація світла при заломленні і відбиванні. Призма 
Ніколя. Поширення світла в речовині. Поняття про дисперсію, поглинання і розсіяння світла. 

Тема 2 . Квантова природа випромінювання 

Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа. Квантова  гіпотеза та 
формула Планка. Закони Стефана-Больцмана і Віна. Фотоелектричний ефект, закони 
фотоефекту. Рівняння Ейнштейна. Ефект Комптона. 

Тема 3 . Елементи квантової механіки 
Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Гіпотеза де Бройля. Співвідношення невизначеностей. 

Хвильова функція та її статистичне тлумачення. Принцип суперпозиції. Стаціонарне рівняння 
Шредінгера та частинка в потенціальній ямі.  
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Тема 4 . Елементи атомної і ядерної фізики 

Планетарна модель атома та постулати Бора. Квантово-механічний опис атома водню. 
Спін електрона. Багатоелектронний атом. 

Атомне ядро, нуклони. взаємодія нуклонів, уявлення про ядерну взаємодію. Моделі ядра. 
Стійкість ядер. Дефект мас та енергія зв`язку ядра. Ланцюгова реакція  поділу та реакція 
синтезу. Радіоактивність. 

 Заключна частина 

Досягнення	 і	 основні	 проблеми	 сучасної	 фізики.	 Можливості	 використання	
досягнень	фізики.	

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Ньютонівська механіка: основи кінематики, динаміка матеріальної точки.  
Вступ. Тема 1. Кінематика 
матеріальної точки та 
абсолютно твердого тіла 

19 2 3   14       

Тема 2. Динаміка 
матеріальної точки та 
поступального руху 
твердого тіла 

21 4 3   14       

Разом за розділом 1 40 6 6   28       

Розділ 2. Закони збереження 
Тема 1. Закон збереження 
імпульсу 

9 2 2   5       

Тема 2. Закон збереження 
енергії 

17 4 4   9       

Тема 3. Закон збереження 
моменту імпульсу 

9 2 2   5       

Разом за розділом 2 35 8 8   19       

Розділ 3. Елементи механіки твердого тіла і механіки суцільних середовищ 
Тема 1. Динаміка твердого 
тіла 

15 4 4   7       

Тема 2. Елементи механіки 
рідин і газів 

13 2 2   9       

Тема 3. Всесвітнє тяжіння.  9 2 2   5       

Разом за розділом 3 37 8 8   21       
Розділ 4. Основи молекулярно-кінетичної теорії. Ідеальний газ 

Тема 1. Молекулярна 
будова речовини 

9 2 2   5       

Тема 2. Закони ідеальних 
газів 

11 2 2 
 

  7       

Тема 3. Молекулярно-
кінетична теорія 
ідеального газу 

15 4 4   7       

Тема 4. Статистичні 
розподіли 

9 2 2   5       
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Разом за розділом 4 44 10 10   24       

Розділ 5. Основи термодинаміки. Явища переносу. Агрегатний стан речовини 
Тема 1. Закони 
термодинаміки 

17 4 4   9       

Тема 2.  Явища переносу 
в ідеальних газах 

9 2 2   5       

Тема 3.  Агрегатний стан 
речовини 

17 4 4   9       

Разом за розділом 5 43 10 10   23       

Розділ 6. Електрика і магнетизм 
Тема 1. Електричне поле. 
Електростатика 

19 4 4   11       

Тема 2.  Постійний 
електричний струм 

17 4 4   9       

Тема 3. Магнітне поле. 
Магнітостатика. 
Електромагнетизм 

25 6 6   13       

Разом за розділом 6 61 14 14   33       

Розділ 7. Оптика. Елементи фізики атома і атомного ядра 
Тема 1. Хвильова оптика 9 2 2   5       

Тема 2 . Квантова 
природа випромінювання 

9 2 2   5       

Тема 3 . Елементи 
квантової механіки 

11 2 2   7       

Тема 4 . Елементи 
атомної і ядерної фізики 
Заключна частина 

11 2 2   7       

Разом за розділом 7 40 8 8   24       

Усього годин 300 64 64   172       

 
 
 
 
 
 
 

4. Теми практичних  занять 
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5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Кінематика матеріальної точки та абсолютно твердого тіла 
(Визначити: Відносність механічного руху. Система відліку. Способи 
опису руху матеріальної точки у векторній та координатній формах,  
радіус-вектор, траєкторія, переміщення, шлях, середня та миттєва 
швидкості, середнє та миттєве прискорення. Галілеєве перетворення 
координат. Правило додавання швидкостей у класичній механіці. 
Нормальне та тангенціальне прискорення матеріальної точки при 
криволінійному русі. Елементарний кут повороту. Кутова швидкість і 
кутове прискорення. Частота та період обертання. Співвідношення між 
кутовими та лінійними кінематичними величинами. Поступальний та 
обертальний рухи твердого тіла) 

9 

2 Тема 2. Динаміка матеріальної точки та поступального руху твердого 
тіла (Проаналізувати: Види взаємодій між тілами. Типи взаємодій у 
природі. Сила і механічний рух. Перший закон Ньютона. Інерціальні 
системи відліку. Інерція. Поняття про інертну масу. Основні сили, що 
розглядаються у механіці. Другий закон Ньютона. Імпульс. Імпульс 
сили. Інтегральна форма основного закону динаміки. Третій закон 
Ньютона. Використання законів Ньютона для розв’язування фізичних 
задач. Межі застосовності ньютонівської механіки) 

9 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1-2 Тема 1. Кінематика матеріальної точки та абсолютно твердого тіла 3 
2-3 Тема 2. Динаміка матеріальної точки та поступального руху твердого 

тіла 
3 

4 Тема 3. Закон збереження імпульсу 2 
5-6 Тема 4. Закон збереження енергії 4 
7 Тема 5. Закон збереження моменту імпульсу 2 

8-9 Тема 6. Динаміка твердого тіла 4 
10 Тема 7. Елементи механіки рідин і газів 2 
11 Тема 8. Всесвітнє тяжіння.  2 
12 Тема 9. Молекулярна будова речовини 2 
13 Тема 10. Закони ідеальних газів 2 

14-15 Тема 11. Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу 4 
16 Тема 12. Статистичні розподіли 2 

17-18 Тема 13. Закони термодинаміки 4 
19 Тема 14.  Явища переносу в ідеальних газах 2 

20-21 Тема 15.  Агрегатний стан речовини 4 
22-23 Тема 16. Електричне поле. Електростатика 4 
24-25 Тема 17.  Постійний електричний струм 4 
26-28 Тема 18. Магнітне поле. Магнітостатика. Електромагнетизм 6 

29 Тема 19. Хвильова оптика 2 

30 Тема 20. Квантова природа випромінювання 2 
31 Тема 21 . Елементи квантової механіки 2 
32 Тема 22 . Елементи атомної і ядерної фізики 2 
 Разом  64 
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3 Тема 3. Закон збереження імпульсу (Дослідити: Величини, що 
зберігаються. Система матеріальних точок.  Імпульс системи. Закон 
збереження імпульсу. Наслідки закону збереження імпульсу. Центр мас 
системи. Закон руху центра мас. Приклади та характеристики руху тіл, 
маса яких змінюється. Реактивний рух) 

5 

4 Тема 4. Закон збереження енергії (З’ясувати: Робота сили. Потужність. 
Кінетична енергія. Потенціальна енергія. Потенціальні та непотенціальні 
силові поля. Консервативні та неконсервативні сили. Зв’язок між 
консервативною силою та потенціальною енергією. Потенціальна 
енергія тіла, піднятого над поверхнею Землі. Потенціальна енергія 
пружно деформованого тіла. Потенціальна енергія взаємодії. Повна 
механічна енергія тіла. Закон збереження механічної енергії. Загальні 
характеристики механічних процесів, що відбуваються при зіткненні тіл. 
Удар. Центральний удар. Абсолютно пружний та абсолютно непружний 
удари) 

9 

5 Тема 5. Закон збереження моменту імпульсу (Розібрати: Момент 
імпульсу матеріальної точки. Момент сили. Рівняння моментів для 
матеріальної точки. Ізольована система. Закони зміни та збереження 
моменту імпульсу. Рівняння моментів) 

5 

6 Тема 6. Динаміка твердого тіла (Визначити: Модельні уявлення про 
абсолютно тверде тіло. Моменти інерції точки та тіла відносно осі 
обертання. Приклади моментів інерції деяких однорідних тіл. Теорема 
Гюйгенса-Штейнера. Рівняння динаміки обертального руху твердого 
тіла. Плоский рух твердого тіла. Кінетична енергія обертального руху. 
Повна кінетична енергія при плоскому русі твердого тіла. Робота 
зовнішніх сил при обертанні твердого тіла. Умови рівноваги твердого 
тіла) 

7 

7 Тема 7. Елементи механіки рідин і газів (Проаналізувати: Властивості 
рідин та газів. Тиск у рідинах та газах. Закони гідростатики (Архімеда, 
Паскаля). Ідеальна рідина. Стаціонарний рух ідеальної рідини. Рівняння 
нерозривності. Рівняння Бернуллі та фізичний зміст його складових. 
Формула Торрічеллі. В’язкість (внутрішнє тертя) рідин та газів. 
Ламінарна і турбулентна течії.) 

9 

8 Тема 8. Всесвітнє тяжіння (Дослідити: Закони Кеплера і закон 
всесвітнього тяжіння. Поняття про гравітаційну масу. Еквівалентність 
гравітаційної та інертної мас. Гравітаційна стала та способи її 
визначення. Сила тяжіння. Невагомість. Робота у полі тяжіння. 
Потенціальна енергія тіла у гравітаційному полі.) 

5 

9 Тема 9. Молекулярна будова речовини (Розібрати: Предмет і задачі 
статистичної фізики і термодинаміки. Мікро- і макропараметри системи. 
Статистичний і термодинамічний методи дослідження макросистем. 
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Маса і розміри 
молекул. Відносна атомна і молекулярна маси. Атомна одиниця маси. 
Моль. Молярна маса. Число Авогадро. Газоподібний, рідкий та твердий 
стани речовини з точки зору основних положень молекулярно-
кінетичної теорії) 

5 

10 Тема 10. Закони ідеальних газів (Вивчити: Експериментальні газові 
закони: Бойля - Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, Авогадро. 
Ідеальний газ як модель найбільш простої статистичної системи. 
Рівняння стану ідеального газу. Число Лошмідта.) 

7 

11 Тема 11. Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу 
(Проаналізувати: Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. 
Молекулярно-кінетичне (статистичне) тлумачення тиску та температури. 

9 
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Стала Больцмана. Ідеально – газова шкала температур. Поняття про 
абсолютний нуль) 

12 Тема 12. Статистичні розподіли (Розібрати: Ідеальний газ у полі сили 
тяжіння Землі. Барометрична формула. Статистичні ансамблі. Основні 
поняття теорії ймовірностей. Обчислення середніх величин з 
використанням функцій розподілу. Поняття про фазовий простір. 
Розподіл Максвелла за модулем швидкості. Найбільш імовірна, середня 
арифметична, середня квадратична швидкості. Експериментальне 
підтвердження розподілу Максвелла. Розподіл Больцмана. Досліди 
Перрена з визначення числа Авогадро. 

7 

13 Тема 13. Закони термодинаміки (Вивчити: Основні визначення та межі 
застосування законів термодинаміки. Внутрішня енергія. Робота і 
теплота. Перший закон термодинаміки. Ступені вільності та внутрішня 
енергія молекул ідеального газу. Теорема Больцмана – Максвелла про 
рівномірний розподіл енергії за ступенями вільності поступального та 
обертального руху молекул. Теплоємність термодинамічної системи. 
Рівняння Майера. Розходження класичної теорії теплоємності ідеального 
газу з експериментом. Робота, яку виконує ідеальний газ при 
ізопроцесах.  Колові процеси (цикли). Оборотні і необоротні процеси. 
Теплові двигуни. Цикл Карно ідеального газу та його коефіцієнт 
корисної дії. Поняття про ентропію. Другий закон термодинаміки. 
Теорема Нернста, як третій закон термодинаміки.  

9 

14 Тема 14.  Явища переносу в ідеальних газах (Проаналізувати: Загальна 
характеристика явищ переносу. Середня довжина вільного пробігу 
молекул та середня кількість їх зіткнень. Дифузія, теплопровідність, 
внутрішнє тертя.) 

7 

15 Тема 15.  Агрегатний стан речовини (Ознайомитись: Взаємодія молекул 
та агрегатний стан речовини. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 
Критичний стан речовини. Перехід в рідинний стан. Рідинний стан 
речовини. Поверхневий шар рідини. Коефіцієнт поверхневого натягу. 
Сила поверхневого натягу. Змочування.  Формула Лапласа.Кристалічні 
та аморфні тіла. Тверде тіло. Дефекти кристалічної структури.)  

9 

16 Тема 16. Електричне поле. Електростатика (Визначити: Електричний 
заряд та його властивості. Закон збереження  електричного заряду. Закон 
Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного  поля. Принцип 
суперпозиції. Робота сил електростатичного поля. Потенціальний 
характер електричного поля, потенціал. Зв`язок між напруженістю та 
потенціалом електричного поля. Диполь. Потік вектора напруженості 
електростатичного поля. Теорема  Гауса для  потоку вектора  
напруженості  електричного поля. Застосування теореми Гауса для 
розрахунків напруженості електростатичного поля. Провідники  і 
діелектрики (ізолятори). Діелектрики в електричному полі. Поляризація 
діелектриків. Поле у діелектриках, діелектрична проникність. Заряди і 
поле у провіднику. Напруженість поля та потенціал в області поблизу 
провідника. Електроємність провідника. Конденсатори. Енергія та 
густина енергії електростатичного поля.) 

11 

17 Тема 17.  Постійний електричний струм (Дослідити: Електричний струм. 
Густина та сила струму. Сторонні сили, електрорушійна сила, різниця 
потенціалів у колі постійного струму. Закон Ома. Паралельне, 
послідовне та змішане з’єднання електроопорів. Закони Кірхгофа. 
Класична теорія електропровідності металів. Залежність електроопору 
від температури. Надпровідність. Розряд в газах. Уявлення про плазму) 

9 

18 Тема 18. Магнітне поле. Магнітостатика. Електромагнетизм (Визначити: 
Сили взаємодії зарядів при їх русі. Вектор магнітної індукції. Принцип 

13 
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суперпозиції. Закон Біо–Савара–Лапласа. Магнітні поля найпростіших 
систем. Теорема про циркуляцію індукції магнітного поля. Магнітне 
поле соленоїда. Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки у магнітному 
полі. Закон Ампера. Взаємодія провідників із струмом. Контур із 
струмом у магнітному полі. Магнітний потік. Магнітне поле  в речовині. 
Напруженість магнітного поля.  Поля в магнетиках та класи магнетиків 
Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Вихрове електричне 
поле та вихрові струми. Самоіндукція та взаємоіндукція. Індуктивність. 
Густина енергії магнітного поля.) 

19 Тема 19. Хвильова оптика (Проаналізувати: Електромагнітні хвилі. 
Поняття про  когерентність та інтерференцію хвиль. Інтерференція у 
тонких плівках. Явище дифракції. Принцип Гюйгенса – Френеля і метод 
зон Френеля. Дифракційна решітка. Поляризоване і природнє світло. 
Поляризація світла при заломленні і відбиванні. Призма Ніколя. 
Поширення світла в речовині. Поняття про дисперсію, поглинання і 
розсіяння світла.) 

7 

20 Тема 20 . Квантова природа випромінювання (З’ясувати: Теплове 
випромінювання. Абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа. Квантова  
гіпотеза та формула Планка. Закони Стефана – Больцмана і Віна. 
Фотоелектричний ефект, закони фотоефекту. Рівняння Ейнштейна. 
Ефект Комптона) 

7 

21 Тема 21 . Елементи квантової механіки (Ознайомитись: Корпускулярно-
хвильовий дуалізм. Гіпотеза де Бройля. Співвідношення 
невизначеностей. Хвильова функція та її статистичне тлумачення. 
Принцип суперпозиції. Стаціонарне рівняння Шредінгера та частинка в 
потенціальній ямі.) 

7 

22 Тема 22 . Елементи атомної і ядерної фізики (Дослідити: Планетарна 
модель атома та постулати Бора. Квантово-механічний опис атома 
водню. Спін електрона. Багатоелектронний атом. 
Атомне ядро, нуклони. взаємодія нуклонів, уявлення про ядерну 
взаємодію. Моделі ядра. Стійкість ядер. Дефект мас та енергія зв`язку 
ядра. Ланцюгова реакція  поділу та реакція синтезу. Радіоактивність.) 

7 

 Разом 172 
 
  

6. Індивідуальні завдання 
 

не передбачене 
 
 

7. Методи навчання 
 

Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і передбачають 
можливість використанням електронних засобів навчання. Практичні заняття проводяться 
репродуктивним методом та методом проблемного викладу шляхом обговорення теоретичних 
положень дисципліни і розв’язання задач. Основною метою практичних занять є розвиток 
навичок практичного застосування і закріплення теоретичного матеріалу.   

 
8. Методи контролю 

Для оцінювання результатів навчання використовуються такі види та методи контролю: 
поточний контроль протягом семестру – усне опитування на практичних заняттях (лекціях), 
виступи студентів при обговоренні теоретичних положень дисципліни та розв’язанні задач; 
контрольні роботи - дві контрольні роботи, що виконуються під час аудиторних занять 
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тривалістю 2 академічні години кожна, за темами розділів 1 та 2,3; перевірка домашніх завдань;  
підсумковий семестровий контроль – екзамен.   

 Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за такими 
критеріями: 
- 4 бали – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 
дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно 
мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок; 
– 3 бали – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 
першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні 
навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається 
певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 
практичного; 
– 2 бали – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, 
плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; 
відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 
оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 
– 1 бал – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 
визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє 
наукове мислення, практичні навички майже не сформовані. 
- 0 балів – знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним завданням виявити не 
вдається, невиконання завдання у разі відсутності на заняттях або під час СРС.  

Вагові коефіцієнти завдань для різних видів контролю та занять розподіляються таким 
чином. 

Поточний контроль на практичних заняттях (лекціях): відповідь при усному опитуванні 
– 0,1; виступ при обговоренні теоретичного питання – 0,25; розв’язання задачі на дошці – 0,25; 
розв’язання задачі під час СРС – 0,1. Загалом за поточним контролем – до 30 балів.  Банк 
завдань містить 70 задач і 70 питань. 

Контрольна робота 1 (завдання за темами розділів 1-5 – до 10 балів) – тестові завдання – 
0,6, задачі початкового рівня – 0,6, питання для розгорнутої відповіді – 0,6, задача середнього 
рівня – 1,2, задача підвищеного рівня – 1,5. 

Контрольна робота 2 (завдання за темами розділів 6 та 7 – до 15 балів) – сумарний 
ваговий коефіцієнт – 3,725. 
 Підсумковий семестровий контроль – екзамен (до 40 балів): теоретичні питання – 7,5, 
задача – 2,5. За бажанням студента можуть нараховуватися до 4-х заохочувальних балів за 
коментар екзаменаційної роботи в усній формі та відповіді на додаткові запитання. Необхідною 
умовою допуску студента до екзамену з дисципліни є позитивний рейтинг за основними 
формами поточного та модульного контролю.  

  
 

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Іспит 
 Сума 

Розділ 
1 

Розділ 
2 

Розділ 
3 

Розділ 
4 

Розділ 
5 

Розділ 
6 

Розділ 
7 

Контрольні 
роботи, 

передбачені 
навчальним 

планом 

 
Індивідуальне 

завдання 
 

Разом 

  

5 5 5 5 5 5 5 25 - 60 40 100 
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Критерії оцінювання  навчальних досягнень  

 
Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за такими 

критеріями: 
90-100 балів – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного 
матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 
засвоєння практичних навичок; 

70-89 балів – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає його; 
має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при 
аналізі практичного; 

50-69 балів – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 
відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; 
відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях; 

1-49 балів – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 
наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, практичні навички майже не сформовані. 

 
Шкала оцінювання 

 
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 
 
 

10. 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. Механіка та молекулярна фізика. Конспект лекцій /  Єгоренков В.Д, П’ятак О.І., Кудрявцев І.М., 
Кулик О.П. (електронна версія). 
5. Методичні вказівки до практичних занять з фізики (електронні та паперові версії). 
6. Засоби діагностики (електронні та паперові версії). 
 

Основна література 
1. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики: у 3 кн. - К.: Вища школа, 2002. 
2. Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 1-4. - М.: КНОРУС, 2009. 
3. Трофимова Т. И. Курс физики. – М.: Высш. шк., 2001. 
4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 1999. 
5. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т.1-9. - М.: Мир, 1977. 
6. Загальна фізика: Збірник задач / В.М. Барановський, П.В. Бережний, П.О. Возний та ін..; За заг. ред.. 

І.Т. Горбачука. – К.: Вища шк.., 1993. 
7. Збірник задач з фізики / І.П. Гаркуша, В.П. Курінний, М.Ш. Певзнер; за заг. ред.. І.П. Гаркуші. – К.: 

Вища шк., 1995. 
8. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. - М.: Изд-во Физ.-мат. литературы, 2007. 
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9. Фізика: Навч. пос. / І.П. Гаркуша, В.П. Курінний, Л.Ф. Мостіпан. – Дн.: ДВНЗ «НГУ», 2011.  
10. Сквайрс Дж. Практическая физика. - М.: Изд-во «Мир», 1971. 

 
 

Допоміжна література 
11. Біленко І.І. Фізичний словник. - К.: Вища школа, 1993.  
12. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике для инж. и студентов вузов. - М.: Наука, 1971. 
13. Элементарный учебник физики под ред. акад. Г.С. Лансберга. Т.1-3. - М.: Наука, 1972.  
14. Мельник Ю.С. Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі / Ю.С. Мельник // Навчально-

методичний посібник. – К.: Педагогічна думка, 2013. 
15. Прикладна фізика: Завдання та тести. Ч.1: питання : Посібник-довід. для вступників до вузів /         

М.О. Азаренков, В.М. Безручко, Л. П. Луців-Шумський, В.М. Морозов . – Київ: Генеза, 1993. 
16. Прикладна фізика: Завдання та тести. Ч.2: Відповіді : Посібник-довід. для вступників до вузів /        

В. А. Свіч, М.П. Перепечай, М. О. Азаренков, інш. . – Київ : Генеза, 1993. 
17. Гірка В.О., Гірка І.О. Механіка. Навчальний посібник / Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 
18. Гірка В.О., Гірка О.І., Кондратенко А.М. Методичні поради до розв’язання домашніх завдань з курсу 

«Фізика»  для студентів першого курсу факультету комп’ютерних наук. - Харків.: Просвіта, 2004. 
19. Физика для студентов (Лекции по физике). – А.Н. Огурцов. – (Outline of Physics for Students, 2000–

2016): https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/phys 
20. Висвітлення досягнень українських фізиків в курсі загальної фізики / Укл.: Зачек І.Р., Лопатинський 

І.Є., Хром'як Й.Я.. - Львів, ДУЛП, 1999. 
 

Інформаційні ресурси 
1.Інтернет 
2.Бібліотеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна та ІПМаш НАН України. 


