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ЗМІСТ НМК 

1. Робоча програма навчальної дисципліни (1.1. Розширені плани 
(теми) лекцій). 

2. Методичні рекомендації для виконання практичних, 
самостійних, контрольних робіт 

2.1. Навчальний контент (навчальний посібник у електронному 
вигляді та у дистанційному курсі; перелік підручників та 
посібників, що є в наявності в бібліотечному фонді); 

2.2. План практичних занять (критерії оцінювання завдань та 
методів поточного контролю у робочій програмі); 

2.3. Завдання для самостійної роботи (завдання на опрацювання 
теоретичного матеріалу на основі навчального контенту у 
друкованому вигляді: вивчити, проаналізувати, розібрати, 
дослідити, тощо); 

2.4. Завдання для контрольних робіт (передбачених навчальним 
планом);  зразок виконання завдань КР; критерії оцінювання 
кожного завдання КР. 

3. Приклади завдань семестрового екзамену  

3.1. Питання, що виносяться на підготовку до екзамену та 
можуть складати завдання семестрового екзамену; 

3.2. Зразок Білету для семестрового екзамену (з проставленням 
балів за кожне завдання);  

3.3. Критерії оцінювання набутих знань і вмінь. 

 

  



1.1. Розширені плани (теми) лекцій 
 

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.  
 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 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.  

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.  

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.	
 

 

2.1.  Навчальний контент  
Основна література 
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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. Волькенштейн В.С. Сборник задач по об щему курсу физики. – М.: Наука, Главная редакція физ.-

мат. литературы, 1985.  
9. Фізика: Навч. пос. / І.П. Гаркуша, В.П. Курінний, Л.Ф. Мостіпан. – Дн.: ДВНЗ «НГУ», 2011.  
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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. 

 

2.2. План практичних занять  

№ 
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 



 

[1] Волькенштейн М.В. Биофизика: учебное пособие для вузов / Михаил Владимирович 
Волькенштейн . – Москва : Наука, 1981 . – 575 с. (52 примірників в ЦНБ Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна) 
[2] Иродов И.Е..Задачи по общей физике : учебное пособие для вузов / Игорь Евгеньевич 
Иродов . – Москва : Наука, 1979 . – 367 с. (156 примірників в ЦНБ Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна) 

 

2.3. 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. 

9 

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 



Інтегральна форма основного закону динаміки. Третій закон Ньютона. 
Використання законів Ньютона для розв’язування фізичних задач. Межі 
застосовності ньютонівської механіки) 

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

9 

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 

9 



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) 

18 Тема 18. Магнітне поле. Магнітостатика. Електромагнетизм (Визначити: 
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.) 

13 

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 

 

2.4 Завдання для контрольної роботи - зразок виконання 
завдань КР 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 

Приклади завдань 

Задача 1. Кут повороту обертового тіла 𝜑 = −3𝑡! − 2𝑡 + 5. Як 
обертається тіло?  

а) з 𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; б) з 𝑑𝜔 𝑑𝑡/ = 0 с) з 𝑑𝜔 𝑑𝑡/ > 0 д) з 𝑑𝜔 𝑑𝑡/ < 0. 



Правильна відповідь д) з 𝑑𝜔 𝑑𝑡/ < 0. 

𝜔 = "#
"$
= −6𝑡 − 2. 

Задача 2. Рівняння руху матеріальної точки вздовж осі х має вигляд х = A + 
Bt + Ct3 ,  де A = 2 м; В = 1 м/с; С = - 0,5 м/с3. Знайти координату швидкість і 
прискорення точки в момент часу  2с. 

 Дано: 
x = A + Bt + Ct3   
A = 2 м                
В = 1 м/с 
С = - 0,5 м/с3 
t = 2 c 

          __________ 
x – ?   – ? a – ? 
 
Розв’язання. Координату точки знайдемо, підставивши в рівняння руху 

числові значення коефіцієнтів А, В, С і часу t: 
 

x = ( 2+1×2 - 0,5×23)  м = 0 . 
 
Оскільки потрібно знайти швидкість і прискорення в певний момент часу (t 

= 2 c), то це означає, що потрібно визначити миттєві величини    x    і  ах . 
Миттєва швидкість є першою похідною від координати за часом 
 

x =  = B + 3Ct2 . 

 
Прискорення точки знайдемо, взявши першу похідну від швидкості за 

часом, 
ax =  = 6Ct . 

Виконавши необхідні  обчислення для моменту часу t = 2 c, одержимо 
 

x = ( 1 - 3 × 0,5 × 22)  м/с = - 5 м/с , 
аx = 6 ( - 0,5 ) × 2 м/с2 = - 6 м/с2 . 

 
Задача 3. Диск радіусом 0,1 м, що перебував у стані спокою, почав 

обертатися з постійним кутовим прискорення 0,5рад/с2. Знайти тангенціальне, 
нормальне й повне прискорення точок на ободі диска через дві секунди після 
початку обертання. 

Дано: 
R = 0,1 м 
w(0) = 0 
b = 0,5 рад/с2 

 t = 2с 

u

u

u
dt
dx

dt
xdu

u



_______________ 
аt  – ?  an – ?  a – ? 
 
Розв’язання. Тангенціальні й нормальні прискорення точок  тіла, яке 

здійснює обертальний рух, виражаються формулами 
 

at = R ,                                                   ( 1) 
 

an = w2R ,                                                   ( 2) 
 

де  – кутова прискорення тіла; 
      – відповідні прискорення точок на ободі диска; 
     R – радіус диска. 
В умові задачі задане кутове прискорення, яке визначається  формулою  

b =  .                                                   ( 3) 

 
Отже, кутова швидкість точок через час t дорівнює  
 

w = w(0) + b t,                                              ( 4)  
          

причому за умовою задачі початкова кутова швидкість  w(0) = 0.   
Виходячи із  співвідношень (2) і (4), одержуємо формулу для нормального 

прискорення 
 

an = w2 R = b2 t2 R. 
 

У момент часу t = 2 с нормальне прискорення дорівнює 
an = b2 t2 R = 0,52×22×0,12 = 0,1 м/с2, 

 
тангенціальне прискорення 

аt = bR = 0,5×0,1 = 0,05 м/с2, 
 

повне прискорення 
 

а =  

 Задача 4. Тіло обертається навколо нерухомої осі за законом    
,  де  А = 10 рад,   В = 20  рад/с,     С = =-2 рад/  (рис.4). Знайти 

повне прискорення точки, що знаходиться на відстані  r = 0,1 м від осі обертання, 
для моменту часу t = 4 с. 

 
 

b

b

nаа ,t

dt
dw
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Рисунок 4 – Тангенціальне та нормальне прискорення тіла при русі по колу  
 
Розв’язання. Повне прискорення а точки, що рухається вздовж кривої 

лінії, може бути знайдене як геометрична сума тангенціального прискорення , 
направленого по дотичній до траєкторії, і нормального прискорення , 
направленого до центру кривини траєкторії (рис.4): 

 
. 

 
Оскільки вектори  і  взаємно перпендикулярні, то модуль 

прискорення дорівнює 
 

.                                    (9) 
 
Модулі тангенціального і нормального прискорення точки тіла, що 

обертається, визначаються формулами 
 

                        (10) 
 

де - модуль кутової швидкості тіла;  - модуль його кутового 
прискорення;  – відстань від точки до осі обертання. Підставляючи 
співвідношення (10) у формулу (9), одержимо 

 

.             (11) 
 
Кутову швидкість  знайдемо, взявши першу похідну від кута повороту 

тіла за часом 
 

  
 

У момент часу t = 4 с модуль кутової швидкості дорівнює 
 

рад/с. 
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Кутове прискорення знайдемо, узявши першу похідну від кутової 
швидкості за часом 

 
 рад/с2. 

 
Підставляючи значення ,  і  r у вираз (11), одержимо відповідь 
 

 
 

Відповідь: а = 1,65 м/c2. 
 
 
Задача 5. На похилій площині, що утворює з горизонтом кут , 

знаходиться тіло масою  = 2 кг (рис. 5). Тіло рухається вгору по похилій 
площині під дією зв'язаного з ним невагомою і нерозтяжною ниткою, 
перекинутою через блок, вантажу масою  = 20 кг. Початкові швидкості тіла і 
вантажу дорівнюють нулю, коефіцієнт тертя тіла  = 0,1. Визначити 
прискорення, з яким рухаються тіла, і силу натягу нитки. Блок вважати 
невагомим, тертям знехтувати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 - Тіло на похилій площині 
 
Розв'язання. На тіло , яке рухається по похилій площині, діє сила тяжіння 

, сила натягу нитки , сила  
тертя  і сила реакції опори . На вантаж  діє сила тяжіння  і сила 
натягу нитки . Тут  – прискорення вільного падіння. Другий закон Ньютона 
(рівняння руху) для цих тіл буде мати вигляд 
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,                             (13) 
 

де , - прискорення руху тіл. 
Із умови невагомості і нерозтяжності нитки та відсутності тертя випливає, 

що , . 
Виберемо для тіла  систему відліку хОу так, як показано на рисунку 5. 

Тоді рівняння руху цього тіла в проекціях на осі х і у запишеться так 
,                    (14) 

.                           (15) 
 
Із співвідношення (15) знайдемо  та підставимо у рівняння (14), 

врахувавши, що , тоді отримаємо 
 

,              (16) 
 
де - коефіцієнт тертя. 
Рівняння руху вантажу  у проекції на вертикальну вісь  має вигляд 

    .                             (17) 
 
Розв'язавши систему рівнянь (16) та (17) відносно а, після простих 

перетворень отримаємо 
 

 .                    (18) 

 
Знаючи а, підставивши співвідношення (18) у вираз (17) знайдемо силу 

натягу нитки 
 

. 

 
Після підстановки числових значень фізичних величин отримаємо  

 

 м/c2, 

 

=28,2 Н. 

 
Перевіримо розмірності отриманих величин 
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, 

 

. 

 
Відповідь: 8,4 м/c2, 28,2 Н. 
 
Задача 6. Середня арифметична швидкість молекули визначається формулою? 

а) !!"#
$

;  б)  !%&#
'

;  c) !(&#
)'

,  д) !%&#
$

; 

Правильна відповідь с) !(&#
)'

, 

Задача 7. Показник політропи n> 1. Як змінюється тиск газу при збільшенні його 
об’єму? 

Розв’язок 

Для політропного процесу запишемо закон для параметрів тиску та об’єму – 𝑃𝑉* =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, звідки маємо рівність 𝑃+𝑉+* = 𝑃%𝑉%* => 𝑃% = 𝑃+ +
,!
,"
,
*

, з цієї формули видно, що для 

політропного процесу при n>1 при збільшені об’єму, тиск буде зменшуватися. 

Задача 8. Яку частину об’єму одного моля газу при нормальних умовах займає власний 
об’єм його молекул та яка середня відстань між ними? Діаметр молекул газу d=3*10-10 м. 

Розв’язок 

Власний об’єм молекул одного моля газу дорівнює: 

𝑉 = )-#

.
𝑁/ =

!,+1∗3!∗+4$#5
#

.
∗ 6,02 ∗ 10%! = 𝟖, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎6𝟔𝒎𝟑. 

 Об’єм одного моля газу при нормальних умовах, тобто при тиску 105 Па та 
температурі Т0=273 К визначимо з рівняння Менделєєва-Клапейрона: 

𝑉4 =
&#%
9%
= (,!+∗%:!

+4&
= 22,4 ∗ 106!𝑚!. 

 звідки: 

,
,%
= (,+∗+4$'

%%,1∗+4$#
= 4 ∗ 1061. 

 Внаслідок малого значення відносного об’єму, при описі ідеального газу власним 
об’ємом молекул газу можна знехтувати.  

 Оцінимо величину середньої відстані між молекулами. Об’єм, що приходиться на 
одну молекулу дорівнює: 
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𝑉+ =
,%
;(
= %%,1∗+4$#

.,4%∗+4"#
= 3,72 ∗ 106%.𝑚!. 

 А середня відстань між молекулами дорівнює: 

〈𝐿〉 = ?𝑉+
# = ?3,72 ∗ 106%.# = 𝟑, 𝟑 ∗ 𝟏𝟎6𝟗𝒎. 

Тобто відстань між молекулами на порядок більша від їх розмірів. 

 Задача 9. Кисень, що займає об’єм V1=1м3 під тиском Р1=2*105Па, нагріли спочатку 
при постійному тиску до об’єму V2=3м3, а потім при постійному об’ємі до тиску Р2=5*105Па. 
Побудувати графік процесів в P-V координатах. Визначити : 1) зміну внутрішньої енергії; 2) 
виконану роботу; Кількість теплоти, що передана газу. Молярна маса кисню 𝜇 = 0,032 
кг/моль. 

Графік процесу має наступний вигляд: 

 

 1) Знайдемо зміну внутрішньої енергії: 

∆𝑈 =
𝑖
2
𝑚
𝜇 𝑅

(𝑇! − 𝑇+) 

 Число ступенів свободи для кисню (лестка двохатомна молекула) і=5. Температурі 
газу виразимо з рівняння Менделєєва-Клапейрона: 

𝑇+ =
9!,!'
$&

,  𝑇! =
9","'
$&

 

 Звідки зміна внутрішньої енергії дорівнює: 

∆𝑼 =
5
2
(𝑃%𝑉% − 𝑃+𝑉+) =

5
2
(5 ∗ 10= ∗ 3 − 2 ∗ 10= ∗ 1) = 𝟑, 𝟐𝟓	МДж. 

 2) Знайдемо роботу, що виконана газом: 

А=А1-2+А2-3. 

 Для процесу 1-2 робота виражається формулою: 

А1-2=Р1(V2-V1)=2*105(3-1)=0,4 МДж. 

 Для ізохорного процесу 2-3 робота дорівнює нулю. Таким чином: 

А=А1-2=0,4 МДж. 

 3) Кількість теплоти знайдемо по І закону термодинаміки: 



Q=∆𝑈+A=3,65 МДж. 

 Задача 10. Маємо ідеальний газ з показником адіабати 𝛾. Його молярна теплоємкість 
при деякому процесі змінюється по закону: Смол=𝛽/Т, де 𝛽 – константа. Знайти роботу, що 
виконана одним молем газу при його нагріванні від температури  Т0 до 5Т0.  

Розв’язок 

 Запишемо перший початок термодинаміки для ν=1 моль газу: 

dA=СмолdT-СVмолdT. 

Де Смол=𝛽/Т, СVмол=R/(𝛾 − 1). 

𝑑𝐴 =
𝛽dT
𝑇 −

𝑅dT
𝛾 − 1 

 Для розрахунку роботи останній вираз потрібно про інтегрувати від температури  Т0 
до 5Т0: 

𝑨 = 𝛽Z
dT
𝑇

=#%

#%
−

𝑅
𝛾 − 1Z dT

=#%

#%
= 𝜷 𝐥𝐧(𝟓) −

𝟒𝑹𝑻𝟎
𝜸 − 𝟏. 

 
 

Критерії оцінювання кожного завдання КР 1 

Вагові коефіцієнти для різних завдань контрольної роботи розподіляються наступним чином. 

Контрольна робота (завдання за темами розділів 1-5 – до 10 балів):  
 
Варіант Х 
тестове завдання - 0,6;  
питання для розгорнутої відповіді або задача початкового рівня – 0,6;  
задача середнього рівня – 1,2;  
задача підвищеного рівня – 1,5. 
Разом: ваговий коефіцієнт роботи складає 2,5. 
У випадку бездоганного виконання усіх завдань з оцінюванням у 4 бали студент отримує: 
 
2,5*4=10 балів 
 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 
Приклади завдань 

Вопрос 1. 
Укажите направление вектора напряженности электрического поля диполя в точке А. 



                                        
Вопрос 2. 
Как изменится напряженность электрического поля в плоском конденсаторе, если 
пространство между пластинами заполнить диэлектриком с диэлектрической 
восприимчивостью ? 
 1. Увеличится в 20 раз.  2. Уменьшится в 20 раз. 
 3. Увеличится в 21 раз.  4. Уменьшится в 21 раз. 
 
Вопрос 3. 
Как влияет на электроемкость проводника удаление от него другого проводника? 
 1. Электроемкость не меняется. 
 2. Электроемкость увеличивается. 
 3. Электроемкость уменьшается. 
 4. Электроемкость уменьшается только во время удаления проводника, а потом 
становится прежней. 
 
Вопрос 4. 
Электрон, двигаясь в ускоряющем электрическом поле, приобретает кинетическую энергию в 
4 эВ. Найти разность потенциалов, которую прошел электрон, если его начальная 
кинетическая энергия была равна 1 эВ. 

Вопрос 5. 
Какое из указанных на рисунке направлений совпадает с направлением силы действия 
магнитного поля на линейный проводник с током, расположенный между полюсами 
постоянного магнита? 

 
Вопрос 6. 
Как изменится сила взаимодействия между двумя прямолинейными проводниками с током, 
если сила тока в первом проводнике увеличится в 2 раза, а во втором — в 5 раз? 
1. Увеличится в 3 раза.    2. Увеличится в 10 раз.     3. Увеличится в 7 раз. 4. Увеличится в 
2,5 раза. 
 
Вопрос 7. 
На рисунке приведены петли гистерезиса четырех разных ферромагнетиков. Какой из них 
является наиболее магнитно-жестким? 

20=c



 
Вопрос 8. 
Найти напряженность магнитного поля в центре кругового проволочного кольца радиусом 1м, 
по которому течет ток в 2А. 
Вопрос 9. 
Какие из приведенных выражений определяют суть дисперсии света?  

1. l = f(n).  2. u = j(t).                3. u = Y(n).               4. n = f (n). 
 
Вопрос 10. 
Какие явления являются следствием квантовой природы света?  

1. Интерференция.  2. Эффект Комптона.  3. Дифракция.  4. Фотоэффект.  5. Давление 
света. 

 
Вопрос 11. 
Какая формула выражает закон Кирхгофа для теплового излучения?  

1.       2.        3.         4. R'= s·T4.           5. 

 

Вопрос 12. 
Укажите,  какой ответ может быть окончанием фразы:  «Фотоэлектрическим эффектом 
называется явление 

1. испускания электронов из металла под действием других электронов». 
2. испускания электронов телами под действием света». 
3. испускания электронов телами под действием бомбардировки их укоренными ионами». 
4. переход электронов из зоны валентной в зону проводимости, при взаимодействии их с 

фотонами. 
 
Вопрос 13. 
Какое из приведенных уравнений соответствует общему уравнению Шредингера?   

1. .  2.  3. . 4. .   

5.  

 
Вопрос 14.  
Укажите максимальное число электронов, находящихся в состояниях, определяемых 
одинаковым набором двух квантовых чисел n и l?    

1. 1.                          2.          3.  4.            4.                      5.  n. 
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Вопрос 15 
Укажите реакцию деления ядра 

 
1.  146C + 42He   —>  178O + x 
2.  23592U + 10n —> 13954Xe + 9538Sr + 2 10n 
3. 21H + 21H   —>  31H + 11p 
4.  21H + 31H   —>  42He + 10n 

 
Критерії оцінювання кожного завдання КР 2 

Вагові коефіцієнти для різних завдань контрольної роботи розподіляються наступним чином. 

Контрольна робота (завдання за темами розділів 6-7 – до 15 балів):  
 
Варіант Х 
 
Разом: ваговий коефіцієнт роботи складає 3,725. 
У випадку бездоганного виконання усіх завдань з оцінюванням у 4 бали студент отримує: 
 
3,725*4=15 балів 
 

 

 

3. Приклади завдань семестрового екзамену   

3.1. Питання, що виносяться на підготовку до екзамену та можуть складати завдання 
семестрового екзамену 

1. Одиниці і розмірності фізичних величин  
2. Предмет і структура механіки. Наукові абстракції (фізичні моделі), що 

використовуються у даному курсі 
3. Відносність механічного руху. Система відліку. Кінематичні рівняння руху (закони 

руху) матеріальної точки у векторній та координатній формах, «природній»  
(траєкторний або параметричний) спосіб опису руху 

4. Кінематичні характеристики руху матеріальної точки: радіус-вектор, кількість 
ступенів вільності, траєкторія, шлях, переміщення 

5. Кінематичні характеристики руху матеріальної точки: середня шляхова швидкість, 
середня швидкість (середній вектор швидкості), миттєва швидкість 

6. Миттєва швидкість матеріальної точки при різних способах (векторному, 
координатному, «природньому») опису руху 

7. Знаходження середніх значень скалярних і векторних функцій: середнє значення 
модуля швидкості матеріальної точки (та його наглядна геометрична інтерпретація) і 
середнє значення швидкості за проміжок часу від  до   

8. Кінематичні характеристики руху матеріальної точки: середнє прискорення, миттєве 
прискорення. Миттєве прискорення при різних способах (векторному, 
координатному, «природньому») опису руху 

9. Визначення складових миттєвого прискорення матеріальної точки при 
«природньому» способі опису руху 

1t 2t



10. Класифікація руху матеріальної точки за тангенціальною і нормальною складовими 
миттєвого прискорення 

11. Види руху абсолютно твердого тіла (АТТ), поступальний рух АТТ. Кінематика  
поступального руху АТТ 

12. Обертання навколо нерухомої осі, кінематичні характеристики обертального руху 
13. Кінематичні характеристики обертального руху: кут повороту, кутова швидкість, 

кутове прискорення; частота та період обертання 
14. Співвідношення між кутовими та лінійними кінематичними величинами 
15. Плоский рух абсолютно твердого тіла: швидкість точки, миттєва вісь обертання 
16. Додавання кутових швидкостей на прикладі круглого конуса з закріпленою шарнірно 

вершиною, який котиться по горизонтальній поверхні 
17. Перетворення швидкості та прискорення матеріальної точки при переході від К-

системи відліку до К'- системи, яка рухається поступально відносно К-системи 
18. Перетворення швидкості та прискорення матеріальної точки при переході від К-

системи відліку до К'- системи, яка обертається з постійною кутовою швидкістю  
навколо осі, нерухомої в К-системі 

19. Перетворення швидкості та прискорення матеріальної точки при переході від К-
системи відліку до К'- системи, яка обертається з постійною кутовою швидкістю  
навколо осі, що рухається поступально зі швидкістю  та прискоренням  по 
відношенню до К-системи 

20. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона 
21. Принцип відносності Галілея. Перетворення Галілея 
22. Поняття сили в механіці, основні властивості сил 
23. Маса тіла (системи тіл). Імпульс. Властивості маси і імпульсу в ньютонівській 

механіці 
24. Другий закон Ньютона 
25. Імпульс сили і зміна імпульсу тіла 
26. Третій закон Ньютона 
27. Типи взаємодій у природі. Фундаментальні сили, що лежать в основі механічних явищ 
28. Категорії нефундаментальних сил, що розглядаються в механіці. Однорідна сила 

тяжіння 
29. Категорії нефундаментальних сил, що розглядаються в механіці. Вага тіла 
30. Категорії нефундаментальних сил, що розглядаються в механіці. Сила пружності. 

Деформація пружини, однорідного стрижня 
31. Категорії нефундаментальних сил, що розглядаються в механіці. Сили тертя. 

Емпіричні закони сухого і в’язкого тертя 
32. Основна задача динаміки матеріальної точки і поступального руху твердого тіла. 

Основне рівняння динаміки в проекціях на осі декартових координат, в проекціях на 
дотичну і нормаль до траєкторії в даній точці 

33. Величини, що зберігаються. Закони збереження, їх походження і роль у фізиці 
34. Система матеріальних точок.  Імпульс системи, причина зміни імпульсу системи 
35. Закон збереження імпульсу; умови, за яких він застосовується. Приклади на закон 

збереження імпульсу 
36. Центр мас системи, швидкість центру мас, рівняння руху центру мас 
37. Система центру мас (Ц-система) 
38. Рух тіла змінної маси: рівняння Мещерського, реактивна сила, приклади руху тіл, маса 

яких змінюється 
39. Робота сили. Потужність. Кінетична енергія.  
40. Обчислення роботи сили. Робота пружної сили 
41. Обчислення роботи сили. Робота гравітаційної (або кулонівської) сили 
42. Обчислення роботи сили. Робота сили тяжіння 
43. Консервативні і неконсервативні сили. Приклади консервативних і дисипативних сил 
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44. Поняття силового поля. Потенціальна енергія частинки в полі пружної сили.  
45. Поняття силового поля. Потенціальна енергія частинки в гравітаційному 

(кулонівському) полі матеріальної точки 
46. Поняття силового поля. Потенціальна енергія частинки в однорідному полі сили 

тяжіння 
47. Зв’язок між консервативною силою та потенціальною енергією 
48. Повна механічна енергія частинки, закон її збереження 
49. Потенціальна енергія системи (частинок). Власна потенціальна енергія системи, її 

властивості і зв'язок з роботою внутрішніх центральних сил взаємодії частинок 
(приклад замкненої системи трьох однакових заряджених частинок, розташованих в 
початковий момент у вершинах рівностороннього трикутника) 

50. Потенціальна енергія системи (частинок). «Зовнішня» потенціальна енергія системи, 
приклад для однорідного силового поля – поля тяжіння 

51. Кінетична енергія системи, її зв'язок з роботою усіх сил, що діють на усі елементи 
системи (приклади 1 - замкненої системи двох тіл з внутрішніми дисипативними 
силами, 2 - замкненої системи трьох однакових заряджених частинок, розташованих в 
початковий момент у вершинах рівностороннього трикутника) 

52. Повна механічна енергія системи (частинок), її властивості і зв'язок з роботою усіх 
внутрішніх дисипативних сил та роботою усіх зовнішніх сил; наслідки цього зв’язку 
для замкнених консервативних (приклад Сонячної системи) та неконсервативних 
систем (дослід з картонною пилкою) 

53. Закон збереження механічної енергії системи (частинок, тіл – приклад кульки на 
невагомій пружній нитці – три еквівалентних способи розв’язку) 

54. Механічна енергія системи у зовнішньому полі, її зв'язок з роботою внутрішніх 
дисипативних і роботою зовнішніх сторонніх сил, та закон її збереження  (приклад 
системи «Земля-Луна» у полі тяжіння Сонця) 

55. Перетворення повної механічної енергії системи (частинок) при переході від К- до Ц-
системи відліку, внутрішня механічна енергія системи (приклад енергії системи двох 
тіл, з’єднаних невагомою пружиною, у процесі руху) 

56. Застосування законів збереження імпульсу та енергії до аналізу процесів абсолютно 
непружного та абсолютно пружного зіткнення двох частинок (тіл) 

57. Момент імпульсу частинки відносно точки, його властивості (окремі випадки 
прямолінійного руху частинки та руху по колу) 

58. Момент сили. Рівняння моментів для частинки; закон збереження моменту імпульсу 
частинки, як наслідок рівняння моментів (приклад планети в полі тяжіння Сонця) 

59. Задачі, що дозволяє розв’язувати рівняння моментів для частинки; імпульс моменту 
сили (приклад каменя, кинутого під кутом до горизонту) 

60. Момент імпульсу частинки та момент сили, що діє на неї, відносно осі; їх властивості 
та аналітичні вирази в циліндричній системі координат 

61. Рівняння моментів для системи (частинок); його наслідки 
62. Закон збереження моменту імпульсу системи (частинок); висновки. які він дозволяє 

робити стосовно поведінки системи (приклад системи двох кульок, насаджених га 
гладкий горизонтальний стрижень, що обертається навколо вертикальної осі)  

63. Умови, за яких зберігається момент імпульсу системи відносно деякої точки та 
відносно деякої осі у разі незамкнених систем   

64. Властивості сумарного моменту усіх зовнішніх сил, що діють на усі частинки системи 
(приклад моменту пари сил) 

65. Властивості моменту імпульсу системи (частинок), власний момент імпульсу системи, 
зв'язок між ними 

66. Рівняння моментів в Ц-системі, його наслідки 
67. Рівняння руху абсолютно твердого тіла (АТТ); задачі, що вони дозволяють 

розв’язувати 



68. Наслідки з рівнянь руху АТТ; умови рівноваги АТТ 
69. Обертання АТТ навколо нерухомої осі. Моменти інерції точки та тіла відносно осі 

обертання, їх властивості 
70. Приклади аналітичного розрахунку моментів інерції однорідних тіл з елементами 

симетрії 
71. Теорема Штейнера, приклади її застосування 
72. Рівняння динаміки обертання АТТ навколо нерухомої осі 
73. Кінетична енергія тіла, що обертається навколо нерухомої осі; приріст кінетичної 

енергії обертання  замкненої системи двох тіл, що знаходяться під дією внутрішніх 
дисипативних сил 

74. Робота зовнішніх сил при обертанні АТТ навколо нерухомої осі, потужність 
рівноважної сили 

75. Застосування законів збереження моменту імпульсу та енергії до систем точкових і 
неточкових тіл (приклад 1 – планети в полі тяжіння Сонця, 2 -  гладкого стрижня з 
невеличкою муфтою, що обертаються в горизонтальній площині) 

76. Плоский рух твердого тіла. Повна кінетична енергія при плоскому русі твердого тіла.  
77. Закони збереження при поступальному та обертальному рухах твердого тіла.  
78. Вільні осі обертання. Гіроскопи та особливості їх руху. Приклади використання 

гіроскопів.  
79. Закони Кеплера і закон всесвітнього тяжіння 
80. Поле тяжіння, його силові та енергетичні характеристики 
81. Зв’язок між потенціалом поля тяжіння і його напруженістю. Графічне зображення 

силових полів 
82. Принцип суперпозиції, як одна з найважливіших властивостей силових полів, його 

застосування для розрахунків полів неточкових тіл 
83. Матеріальна точка у полі центральної сили (задача Кеплера), класифікація орбіт 

 
84. Космічні швидкості. Рух штучних супутників Землі 
85. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції та їх прояв 
86. Властивості рідин та газів. Тиск у рідинах та газах. Закони гідростатики (Архімеда, 

Паскаля). 
87. Ідеальна рідина. Стаціонарний рух ідеальної рідини. Лінії та трубки течії. Рівняння 

нерозривності.  
88. Рівняння Бернуллі та фізичний зміст його складових. Формула Торрічеллі.  
89. В’язкість (внутрішнє тертя) рідин та газів. Сила внутрішнього тертя. Ламінарна і 

турбулентна течії. Число Рейнольдса. Формула Пуазейля.  
90. Рух тіл у рідинах і газах. Підіймальна сила і лобовий опір.  
91. Предмет і задачі молекулярної фізики і термодинаміки.  
92. Поняття про термодинамічну систему і основні методи її опису.  
93. Мікро- і макропараметри системи.  
94. Об'єм, тиск, температура та їх вимірювання.  
95. Поняття про рівняння стану.  
96. Термодинамічна рівновага системи. Поняття про процес. Рівноважні і нерівноважні 

процеси.  
97. Основні положення і експериментальне підтвердження молекулярно-кінетичної теорії.  
98. Маса молекул.  
99. Розміри молекул. 
100. Відносна атомна і молекулярна маси.  
101. Атомна одиниця маси.  
102. Моль.  
103. Молярна маса.  
104. Число Авогадро. 



105. Газоподібний, рідкий та твердий стани речовини з точки зору основних 
положень молекулярно-кінетичної теорії.  

106. Експериментальні газові закони: Бойля - Маріотта 
107. Експериментальні газові закони: Гей-Люссака (Шарля)  
108. Експериментальні газові закони: Дальтона  
109. Експериментальні газові закони: Авогадро.  
110. Ідеальний газ як модель найбільш простої статистичної системи.  
111. Рівняння стану ідеального газу: Клапейрона,  
112. Рівняння стану ідеального газу: Клапейрона-Менделєєва.  
113. Універсальна газова стала.  
114. Число Лошмідта.  
115. Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу.  
116. Молекулярно-кінетичне (статистичне) тлумачення тиску  
117. Молекулярно-кінетичне (статистичне) тлумачення температури.  
118. Стала Больцмана.  
119. Ідеально – газова шкала температур. Поняття про абсолютний нуль.  
120. Статистичні закономірності.  
121. Середні значення (за часом та за ансамблем).  
122. Флуктуації. 
123. Статистичні ансамблі.  
124. Основні поняття теорії ймовірностей.  
125. Теореми про добуток та додавання ймовірностей.  
126. Функція розподілу ймовірностей, густина ймовірностей.  
127. Обчислення середніх величин з використанням функцій розподілу.  
128. Розподіл Максвелла за модулем швидкості. 
129. Розподіл Максвелла за відносною швидкістю. 
130. Розподіл Максвелла за модулем імпульсу. 
131. Розподіл Максвелла за кінетичною енергією поступального руху молекул.  
132. Найбільш імовірна швидкість. 
133. Середня арифметична швидкість. 
134. Середня квадратична швидкість.   
135. Експериментальне підтвердження розподілу Максвелла.  
136. Ідеальний газ у полі сили тяжіння Землі. Барометрична формула.  
137. Розподіл Больцмана.  
138. Досліди Перрена з визначення числа Авогадро. 
139. Поняття про фазовий простір. Розподіл Максвелла - Больцмана.  
140. Основні визначення термодинаміки.  
141. Внутрішня енергія.  
142. Робота і теплота.  
143. Фізичний зміст, аналітична форма запису та формулювання першого закону 

термодинаміки.  
144. Теплоємність термодинамічної системи: питома теплоємність. 
145. Теплоємність термодинамічної системи: молярна теплоємність. 
146. Теплоємність термодинамічної системи: теплоємність при сталому об’єму. 
147. Теплоємність термодинамічної системи: теплоємність при сталому тиску. 
148. Рівняння Майера.  
149. Ступені вільності молекул ідеального газу. 
150.  Внутрішня енергія молекул ідеального газу.  
151. Теорема Больцмана – Максвелла про рівномірний розподіл енергії за ступенями 

вільності поступального та обертального руху молекул.  
152. Розходження класичної теорії теплоємності ідеального газу з експериментом.  
153. Політропні процеси  



154. Робота, яку виконує ідеальний газ при ізохорному процесі 
155. Робота, яку виконує ідеальний газ при ізобарному процесі 
156. Робота, яку виконує ідеальний газ при ізотермічному процесі 
157. Адіабатний процес.  
158. Рівняння Пуассона. 
159. Робота, яку виконує ідеальний газ при адіабатному процесі 
160. Робота, яку виконує ідеальний газ при політропному процесі. 
161. Електричний заряд та його властивості. Закон збереження електричного заряду.  
162. Напруженість електричного  поля. Принцип суперпозиції електричних полів.  
163. Робота сил електростатичного поля.  
164. Потенціальний характер електричного поля, потенціал.  
165. Зв`язок між напруженістю та потенціалом електричного поля. Диполь.  
166. Потік вектора напруженості електростатичного поля. Теорема  Гауса для  потоку 

вектора  напруженості  електричного поля. 
167. Застосування теореми Гауса для розрахунків напруженості електростатичного 

поля. 
168. Провідники  і діелектрики (ізолятори).  
169. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків.  
170. Поле у діелектриках, діелектрична проникність.  
171. Заряди і поле у провіднику.  
172. Напруженість поля та потенціал в області поблизу провідника.  
173. Електроємність провідника.  
174. Конденсатори.  
175. Енергія та густина енергії електростатичного поля. 
176. Електричний струм. Густина та сила струму.  
177. Сторонні сили, електрорушійна сила, різниця потенціалів у колі постійного 

струму. 
178. Закон Ома в диференціальній та інтегральній формах.  
179. Паралельне, послідовне та змішане з’єднання електроопорів.  
180. Правила Кірхгофа. 
181. Класична теорія електропровідності металів.  
182. Залежність електроопору від температури. Надпровідність.  
183. Розряд в газах. Поняття про плазму. 
184. Сили взаємодії зарядів при їх русі. Релятивістська природа  магнетизму.  
185. Вектор магнітної індукції. Принцип суперпозиції магнітних полів. 
186. Закон Біо–Савара–Лапласа.  
187. Магнітні поля найпростіших систем.  
188. Теорема про циркуляцію індукції магнітного поля. Магнітне поле соленоїда. 
189. Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки у магнітному полі.  
190. Закон Ампера. Взаємодія провідників із струмом.  
191. Контур із струмом у магнітному полі. Магнітний потік.  
192. Магнітне поле  в речовині. Напруженість магнітного поля.   
193. Магнітне поле в магнетиках, класи магнетиків 
194. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея.  
195. Вихрове електричне поле та вихрові струми.  
196. Самоіндукція та взаємоіндукція. Індуктивність.  
197. Густина енергії магнітного поля. 
198. Електромагнітні хвилі. Поняття про  когерентність та інтерференцію хвиль.  
199. Інтерференція у тонких плівках.  
200. Явище дифракції. Принцип Гюйгенса – Френеля і метод зон Френеля.  
201. Дифракція на отворі і щілині.  
202. Дифракційна решітка. 



203. Поляризоване і природнє світло. Поляризація світла при заломленні і 
відбиванні..  

204. Подвійне заломлення променів. Призма Ніколя.  
205. Поширення світла в речовині. Поняття про дисперсію, поглинання і розсіяння 

світла. 
206. Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа.  
207. Квантова  гіпотеза та формула Планка.  
208. Закони Стефана – Больцмана і Віна.  
209. Фотоелектричний ефект. Закони зовнішнього фотоефекту.  
210. Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Експериментальне 

підтвердження квантових властивостей світла.  
211. Маса і імпульс фотона. Тиск світла  
212. Корпускулярно-хвильовий дуалізм властивостей речовини. Гіпотеза де Бройля.  
213. Співвідношення невизначеностей. 
214. Хвильова функція та її статистичне тлумачення.  
215. Стаціонарне рівняння Шредінгера, частинка в потенціальній ямі.  
216. Планетарна модель атома, постулати Бора.  
217. Квантово-механічний опис атома водню.  
218. Спектр атома водню.  
219. Спін електрона.  
220. Багатоелектронний атом. 
221. Розмір, склад і заряд атомного ядра. Масове і зарядове числа.  
222. Ядерні сили. Моделі ядра.  
223. Дефект мас та енергія зв`язку ядра. 
224. Радіоактивне випромінювання, його види. 
225. Закон радіоактивного розпаду. 
226. Методи спостереження і реєстрації радіоактивних випромінювань і частинок.   
227. Залежність питомої енергії  зв`язку  від масового числа.  
228. Ланцюгова реакція  поділу атомних ядер 
229. Реакція синтезу атомних ядер. 
230. Проблема керованих термоядерних реакцій 

 
 

3.2. Зразок Білету для семестрового екзамену 
 

Харківський національний  університет  ім.  В. Н. Каразіна 
ННІ комп’ютерної фізики та енергетики 

 
Спеціальність  144. Теплоенергетика  
Семестр 1; форма навчання денна; рівень вищої освіти І (бакалавр); навчальна  дисципліна  «Фізика» 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ХХ (10, 10, 10, 10) 
 

1. Застосування законів збереження імпульсу та енергії до аналізу процесів абсолютно 
непружного та абсолютно пружного зіткнення двох частинок (тіл) 

2. Розходження класичної теорії теплоємності ідеального газу з експериментом. 
3. Магнітне поле у вакуумі: чим породжується, на що проявляє силову дію. Магнітна 

індукція ( ): спосіб визначення за допомогою пробного контуру з магнітним 
моментом ( ). Одиниці вимірювання і розмірності і   в СІ.  

4. Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Експериментальне 
підтвердження квантових властивостей світла.  
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Затверджено на засіданні кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології 
 
протокол № ____      від  “___”   ______________      20___ р. 
 
Завідувач кафедри               Екзаменатор ____________   
   (підпис)      (підпис) 

 

3.3. Критерії оцінювання набутих знань і вмінь 

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 
– 0,10; виступ при обговоренні теоретичного питання – 0,25; розв’язання задачі на дошці – 
0,25; розв’язання задачі під час СРС – 0,10. Загалом за поточним контролем – до 20 балів за 
усіма розділами.  Банк завдань містить 100 задач і 90 питань. 

Контрольні роботи  (за темами розділів – по 20 балів) – тестові завдання – 0,25, задачі 
початкового рівня або питання для розгорнутої відповіді – 0,375, задача середнього та 
підвищеного рівня – 0,75. 

Підсумковий семестровий контроль – екзамен (до 40 балів): теоретичні питання – 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, але не менше 30 балів.  


