
 

 

 

 

 

 

ФІЗИКА 
 

Тип 

 

Семестр 

Загальна кількість кредитів/годин 

Форма контролю 

 

Викладачі 

Необхідні обов’язкові попередні та  

супутні навчальні дисципліни 

Місце у структурно-логічній схемі 

 

 

 

Форми навчання 

 

Критерії оцінювання 

 

Мова викладання 

 
 
 

Дисципліна, необхідна для  підготовки 

іноземних громадян до вступу у вищі 

медичні заклади 

І  та ІІ  

6 кредитів (180 годин) 

Залік (І), екзамен (ІІ) усний 

К.п.н., доц. Філіпенко І.І. 

ас. Воденнікова Л.В. 

Математика, хімія, біологія, 

астрономія 

Фізика викладається на підготовчому 

відділенні ЗДМУ для іноземних 

громадян 

Лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 

Поточний контроль , тестування, 

екзамен 

 

Українська 
 

      ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Система відліку. Механічний рух. Елементарні поняття кінематики. 

Швидкість. Прискорення. Векторні фізичні величини. Рівномірний рух. 

Рівноприскорений рух. Рух по колу зі сталою за модулем швидкістю. Кутове 

переміщення, кутова швидкість. Період і частота. Доцентрове прискорення. 

Відцентровий сепаратор і центрифуга. Перший закон Ньютона. Інерція та 

інертність. Маса. Сила. Вага та невагомість. Основне рівняння динаміки 

поступального руху. Третій закон Ньютона. Сила пружності. Закон Гуку. 

Деформація. Напруга. Статика як окремий випадок динаміки. Момент сили. 

Умови рівноваги тіл. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний 

рух. Механічна робота. Потужність. Кінетична та потенціальна енергія. 

Закон збереження енергії в механічних процесах.  



Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Дифузія і 

броунівський рух. Маса та розміри молекули. Число Авогадро. Ідеальний газ. 

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Рівняння стану ідеального 

газу. Ізопроцеси. Абсолютний нуль. Температура та її вимірювання. Основи 

термодинаміки. Кількість теплоти. Внутрішня енергія. Перший закон 

термодинаміки. Незворотність теплових процесів. Коефіцієнт корисної дії. 

Енергетичний баланс організм. Тиск. Атмосферний тиск. Зміна атмосферного 

тиску з висотою.  

Коливальний рух. Вільні гармонічні коливання. Амплітуда. Період. 

Частота. Пружинний маятник. Вимушені коливання. Резонанс. Механічні 

хвилі. Поперечні та поздовжні хвилі. Зв’язок довжини хвилі з швидкістю її 

поширення, періодом та частотою. Звукові хвилі. Об’єктивні та суб’єктивні 

характеристики звуку. Відбиття звуку. Ультразвук. Його використання у 

клінічних дослідженнях. 

Взаємодія заряджених тіл. Точковий заряд. Закон Кулона. Електричне 

поле. Напруженість. Лінії напруженості. Однорідне електричне поле. 

Електричне поле точкового заряду. Діелектрична проникність середовища. 

Принцип суперпозиції полів. Робота переміщення заряду в електричному 

полі. Потенціал. Потенціал поля точкового заряду. Різниця потенціалів. 

Зв’язок між напругою і напруженістю. Енергія електричного 

поля.Біопотенціали. Електрокардіограф. Електрокардіограма. 

Електричний струм. Сила струму. Умови існування електричного струму. 

Електричний опір. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Джерела струму. 

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність 

струму. Закон Джоуля-Ленца. Дія постійного стуму на тканини організму. 

Гальванізація та електрофорез. 

Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле. Магнітна індукція. 

Лінії магнітної індукції. Магнітний потік. Закон Ампера. Сила Лоренца. Рух 

електричних зарядів в електричному та магнітному полях.Явище 

електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Правило 

Ленца. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.  

Змінний струм. Генератор. Трансформатор. Використання постійних магнітів 

та електромагнітів в офтальмології. Дія змінних струмів на тканини 

організму. 

Коливальний контур. Вільні електромагнітні коливання у контурі. Власна 

частота коливань у контурі. Формула Томсона. Електромагнітне поле. 

Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Випромінювання 

електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль. Використання  

високочастотних електромагнітних коливань у терапевтичних цілях. 

Дарсонвалізація, діатермія, індуктотермія, УВЧ-терапія.              

Закони геометричної оптики. Явища повного відбивання світла. Лінзи. 

Побудова зображень у лінзах. Формула тонкої лінзи. Збільшення лінзи. 

Побудова зображення у біологічному мікроскопі. Око як оптична система. 

Дефекти зору та їх усунення за допомогою окулярних лінз. Світло як 

електромагнітна хвиля. Швидкість поширення світла. Когерентність 



світлових хвиль. Інтерференція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракція світла. Дифракційна решітка. Дисперсія світла. Фотоелектричний 

ефект та його закони. Застосування фотоефекту. Досліди Резерфорда. 

Планетарна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та 

поглинання світла атомами. Вимушене випромінювання. Лазер. 

     Склад атомного ядра. Ізотопи. Ядерні сили.  

     Явище радіоактивності. Альфа-, бета -, гама – випромінювання. Закон 

радіоактивного розпаду. Енергія зв’язку атомних ядер. 

     Іонізуюче випромінювання та його біологічна дія. Поняття про дози 

опромінювання. Поглинена, експозиційна, еквівалентна дози іонізуючого 

випромінювання. 

    Програмні результати навчання визначені в освітній програмі 

характеризуються за такими рівнями: 

І. Початковий рiвень: вiдповiдь студента при вiдтвореннi навчального 

матерiалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечiткими уявленнями про 

предмети i явища; дiяльнiсть студента здiйснюється пiд керiвництвом 

викладача. 

ІІ. Середнiй рiвень: знання неповнi, поверховi; студент вiдтворює 

основний навчальний матерiал, але недостатньо осмислено, має проблеми з 

аналiзом та формулюванням висновкiв; здатний виконувати завдання за 

зразком. 

ІІІ. Достатнiй рiвень: студент знає iстотнi ознаки понять, явищ, 

закономiрностей, зв’язки мiж ними, самостiйно застосовує знання у 

стандартних ситуацiях, умiє аналiзувати, робити висновки, виправляти 

допущенi помилки. Вiдповiдь студента повна, логiчна, обґрунтована; розумiння 

пов’язане з одиничними образами, не узагальнене. 

IV. Високий рiвень: студент має глибокi, мiцнi, узагальненi знання про 

предмети, явища, поняття, теорiї, їхні суттєвi ознаки та зв’язок останнiх з 

iншими поняттями; здатний використовувати знання як у стандартних, так i в 

нестандартних ситуацiях. 

Критерiї оцiнювання рівня володіння студентами  

теоретичними знаннями 
 

Рiвнi 

навчальних 

досягнень 

студентів 

 

Бали 

 

Критерiї оцiнювання 

навчальних досягнень студентів 

І. Початковий  

1 

Студент володiє навчальним матерiалом на рiвнi розпiзнавання явищ 

природи, за допомогою викладача вiдповiдає на запитання, що 

потребують вiдповiдi “так” чи “нi”.  

  

2 

Студент описує природнi явища на основi свого попереднього досвiду, 

за допомогою викладача вiдповiдає на запитання, що потребують 

однослiвної вiдповiдi. 

  

3 

Студент за допомогою викладача описує явище або його частини у 

зв’язаному виглядi без пояснень вiдповiдних причин, називає фiзичнi 

явища, розрiзняє позначення окремих фiзичних величин.  

 



Рiвнi 

навчальних 

досягнень 

студентів 

 

Бали 

 

Критерiї оцiнювання 

навчальних досягнень студентів 

ІІ.  

Середнiй 

 

4 

Студент за допомогою викладача описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на його власних спостереженнях чи 

матерiалi пiдручника, розповiдях викладача тощо. 

  

5 

Студент описує явища, вiдтворює значну частину навчального 

матерiалу, знає одиницi вимiрювання окремих фiзичних величин, 

записує основнi формули, рiвняння i закони. 

  

6 

Студент може зi сторонньою допомогою пояснювати явища, 

виправляти допущенi неточностi (власнi, iнших студентів), виявляє 

елементарнi знання основних положень (законiв, понять, формул). 

ІІІ. Достатнiй  

7 

Студент може пояснювати явища, виправляти допущенi неточностi, 

виявляє знання i розумiння основних положень (законiв, понять, 

формул, теорiй).  

  

8 

Студент умiє пояснювати явища, аналiзувати, узагальнювати знання, 

систематизувати їх, зi сторонньою допомогою (викладача, 

одногрупників тощо) робити висновки.  

  

9 

Студент вiльно володiє вивченим матерiалом у стандартних ситуацiях, 

наводить приклади його практичного застосування та аргументи на 

пiдтвердження власних думок.  

ІV.  

Високий 

 

10 

Студент  вiльно володiє вивченим матерiалом, умiло послуговується 

науковою термiнологiєю, вмiє опрацьовувати наукову iнформацiю 

(знаходити новi факти, явища, iдеї, самостiйно використовувати їх 

вiдповiдно до поставленої мети тощо).  

   

   11 

Студент на високому рівні опанував програмовий матеріал, самостійно, 

у межах чинної прогами оцінює різноманітні явища, факти, теорії, 

використовує здобуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях, 

поглиблює набуті знання. 

     

   12 

Студент вільно володіє прогамовим матеріалом, виявляє здібності, вміє 

самостійно поставити мету дослідження, вказує шляхи її реалізації, 

робить аналіз та висновки. 

 

Визначальним показником для оцiнювання вмiння розв’язувати задачi є їх 

складнiсть. Складнiсть завдання залежить вiд типу завдання, його 

комплексностi (вимагає знань з однiєї або кiлькох рiзних тем), типового (за 

алгоритмом) або нестандартного розв’язку, кiлькостi послiдовних логiчних 

крокiв та операцiй, здiйснюваних студентом пiд час її розв’язування. Такими 

кроками можна вважати вмiння (здатнiсть): 

 усвiдомити фiзичну суть задачi; 

 записати її умову в скороченому виглядi; 

 зробити схему або малюнок (за потреби), побудувати графiки та  

проаналiзувати їх; 

 виявити, яких даних не вистачає в умовi задачi, та знайти їх у таблицях чи 

довiдниках; 

 виразити необхiднi величини в одиницях СІ; 



 обрати чи вивести формулу для знаходження шуканої величини; 

 виконати вiдповiднi математичнi дiї й операцiї; 

 здiйснити обчислення числових значень невiдомих величин; 

 оцiнити одержаний результат та його реальнiсть, рацiональнiсть обраного 

способу розв’язування задачi. 

Чим складнiшим є завдання, з яким справився студент, тим вищим балом 

оцiнюється його досягнення. При оцiнюваннi вмiнь студентiв виконувати 

завдання за 12-бальною шкалою доцiльно користуватися характеристиками 

рiвнiв навчальних досягнень студентiв, поданими нижче. 

Критерiї оцiнювання навчальних досягнень студентiв  

при розв’язуваннi задач 
 

Рiвнi 

навчальних 

досягнень 

студентiв  

 

Критерiї оцiнювання навчальних  

досягнень студентiв  

Початковий 

рiвень  

(1—3 бали) 

Студент умiє розрiзняти фiзичнi величини, одиницi вимiрювання з даної 

теми, розв’язувати задачi з допомогою викладача лише на вiдтворення 

основних формул; здiйснювати найпростiшi математичнi дiї.  

Середнiй рiвень  

(4—6 балiв) 

Студент розв’язує типовi задачi та виконує вправи на одну -двi дiї (за 

зразком), виявляє здатнiсть обґрунтовувати деякi логiчнi кроки з допомогою 

викладача.  

Достатнiй 

рiвень  

(7—9 балiв) 

Студент самостiйно розв’язує типовi задачi й виконує вправи з одної 

теми, обґрунтовуючи обраний спосiб розв’язку.  

Високий рiвень  

(10—12 балiв) 

Студент самостiйно розв’язує комбiнованi типовi задачi стандартним або 

оригiнальним способом, розв’язує нестандартнi задачi.  

 

 

 

 


