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Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка 

Тема 1. Вступ. Кінематика поступального руху матеріальної точки  

Предмет фізики. Фізика – основа природничих і технічних наук.  

Механічний рух як найпростіша форма руху матерії. Системи відліку. Траєкторія, шлях, 

переміщення, середня і миттєва швидкість, середнє і миттєве прискорення, повне приско-

рення і його складові. Рівномірний та нерівномірний рух. Рух по колу. Кутові швидкість 

та прискорення. Правило свердлика. 

Тема 2. Динаміка матеріальної точки 

Маса і сила. Закони Ньютона. Типи механічних сил. Імпульс. Закон зміни кількості руху. 

Робота. Потужність. Консервативні та неконсервативні сили. Енергія. Види енергії. Закон 

збереження і перетворення енергії 

Тема 3. Динаміка обертального руху твердого тіла. Елементи механіки рідин 

Момент сили, момент інерції. Основне рівняння динаміки обертового руху. Закон збереження 

моменту кількості руху. Робота, потужність і кінетична енергія при обертовому русі.  

Реальна та ідеальна рідина. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі та наслідки з нього. Ла-

мінарний та турбулентний рух. Число Рейнольдса.  

Тема 4. Механічні коливання і хвилі 

Гармонічні коливання та їх характеристики. Зміщення, швидкість, прискорення та їх графічне 

зображення. Вільні (незгасаючі) гармонічні коливання. Диференціальне рівняння незгасаючих 

гармонічних коливань. Квазіпружні сили. Пружинний, математичний та фізичний маятники. 

Вимушені коливання. Резонанс. Приклади резонансних явищ.  

Хвильові процеси. Рівняння хвилі.  

Тема 5. Молекулярна фізика та термодинаміка 

1. Експериментальні закони ідеального газу 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Параметри стану системи. Експе-

риментальні закони ідеального газу. Рівняння Менделеєва-Клапейрона. Основне рів-

няння молекулярно-кінетичної теорії для тиску ідеального газу. Середня довжина ві-

льного пробігу молекул. Середня кінетична енергія молекули. Внутрішня енергія газу.  

Потенціальна енергія міжмолекулярної взаємодії в реальних газах. Рівняння Ван-дер-

Ваальса. Ізотерми Ван-дер-Ваальса.   

Поверхневий натяг. Змочування. Тиск, зумовлений викривленою поверхнею рідини. Ка-

пілярні явища. Формула Жюрена. 

2. Принципи термодинаміки. Елементи термодинаміки відкритих систем 
Термодинамічна система та термодинамічний процес. Кількість теплоти, теплоєм-

ність. Перший принцип термодинаміки. Внутрішня енергія системи. Адіабатичний 

процес. Рівняння Пуассона. Політропні процеси. Оборотні та необоротні процеси. 

Цикл Карно та його коефіцієнт корисної дії. Другий принцип термодинаміки. Ентро-

пія. Третій принцип термодинаміки. Теорема Нерста. Нерівність Клаузіуса. 

Застосовність законів термодинаміки для відкритих систем. 

Змістовий модуль 2. Електрика та магнетизм. Оптика. Основи фізики ато-

ма та атомного ядра 

Тема 6. Електростатика 

1. Електростатичне поле у вакуумі. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона. На-

пруженість. Потенціал. Робота по переміщенню заряду в електростатичному полі. По-

тік вектора напруженості електростатичного поля. Теорема Остроградського-Гауса 

2. Електричне поле в речовині. Електроємність. Енергія електричного поля 
Дія електричного поля на заряди. Провідники та діелектрики в електричному полі. 

Типи поляризації у діелектриках. Діелектрична проникливість. Вектор електричного 

зміщення.  



 

Електроємність провідників. Конденсатори. З’єднання конденсаторів. Енергія заря-

дженого конденсатора. Енергія електричного поля 

Тема 7. Сталий електричний струм. Електричні явища в місці контакту матеріалів 

Сила струму. Джерела струму. Напруга. Опір провідників. Закон Ома для ділянки та за-

мкнутого кола. Правила Кірхгофа. Робота і потужність сталого електричного струму. За-

кон Джоуля-Ленца. Електричний струм в газах 

Зовнішня та внутрішня контактна різниця потенціалів. Закони Вольта. Явище Зеебека. 

Використання термоелектричних явищ для вимірювання температури. Електричний струм 

в напівпровідниках. Власна та домішкова провідності. Контакт двох напівпровідників 

Тема 8. Магнітне поле. Речовини в магнітному полі 

Електричний струм і магнітне поле. Силові лінії магнітного поля. Правило свердлика. Си-

ла Лоренца. Сила Ампера. Напруженість магнітного поля. Вектор індукції магнітного по-

ля. Закон Біо-Савара-Лапласа.  

Намагнічування середовищ. Магнетики. Магнітна проникливість речовин. Пара-, діа- та 

феромагнетики. Ферити.  

Тема 9. Електромагнітна індукція. Змінний електричний струм 

Характеристика явища електромагнітної індукції. Закон Ленца. Робота по переміщенню 

провідника в магнітному полі. Закон Фарадея. Взаємна індукція. Трансформатор. Самоін-

дукція.  

Основні характеристики змінного струму. Коло змінного струму з активним та реактивним 

опором.  

Тема 10. Інтерференція та дифракція світла. Дисперсія 

Когерентність і монохроматичність світлових хвиль. Оптична та геометрична довжини 

шляху хвилі. Інтерференція. Принцип Гюйгенса-Френеля. Розрахунок інтерференційної 

картини від двох когерентних джерел. Інтерференція в тонких плівках. Просвітлена опти-

ка. Тонкі плівки в природі.  

Дифракція на одній щілині та на дифракційній гратці. Просторова гратка. Формула Вуль-

фа-Бреггів.  

Тема 11. Поляризація світла. Поглинання та розсіювання світла 

Природне та поляризоване світло. Закон Малюса. Поляризація світла при відбиванні та 

заломленні на границі двох діелектриків. Закон Брюстера. Подвійне променезаломлення 

світла кристалами. Призма Ніколя. Оптично активні речовини. Поляриметри.  

Поглинання світла. Закони Бугера, Бера, Бугера-Бера.  

Тема 12. Теплове випромінювання. Види фотоелектричного ефекту 

Випромінююча і поглинаюча здатність тіл. Абсолютно чорне тіло. Закони Кірхгофа, Сте-

фана-Больцмана і Віна для випромінювання абсолютно чорного тіла. Квантова гіпотеза 

Планка. Формула Планка.  

Зовнішній фотоефект. Рівняння Айнштайна. Внутрішній фотоефект.  

Дуалізм хвильових та корпускулярних властивостей світла. 

Тема 13. Елементи квантової фізики атомів, молекул та твердого тіла 

Будова атома за Резерфордом. Постулати Бора. Спектр атома водню за Бором. Лінійчатий 

спектр атомів, дискретність станів атомних систем. 

Хвилі де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гайзенберга.  

Енергетичні зони електронів у кристалах. Метали, діелектрики, напівпровідники за зон-

ною теорією.  

Тема 14. Атомне ядро та елементарні частинки 

Будова ядер, ядерні сили. Стійкі та нестійкі ядра. Радіоактивність. Характеристика -, -, 

-випромінювання. Правила зміщення (правила Фаянса і Содді) і закони збереження. Де-

фект маси і енергія зв’язку ядер. Ядерна реакція. Закон радіоактивного розпаду. Період 

піврозпаду. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Екологічні проблеми ядерної 

енергетики. 



 

Контроль засвоєння матеріалу включає:  

поточний контроль (контрольні роботи за двома змістовими модулями, 2×10 = 20 балів), оці-

нку відповідей та роботи на практичних заняттях (12 балів), колоквіуму (10 балів), робота на 

лекціях (8 балів) — разом за семестр 50 балів, іспит, на який виноситься 5 питань по 10 балів 

кожне— разом 50 балів. Сумарна оцінка, таким чином, виставляється за 100-бальною шка-

лою.  

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Розподіл балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та  

самостійна робота 
Колок-

віум 

Робота на  

лекціях 

Підсумковий 

тест  

(екзамен) 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

робота на 

практичних 
контрольна 

робота на 

практичних 
контрольна 

6 8 8 10 10 8 50 100 

 

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90–100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 
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