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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Фізика” для слухачів 

довузівського етапу навчання складена відповідно до Стандарту вищої освіти 

України (далі – Стандарт) підготовки слухачів довузівського етапу навчання. 

Опис навчальної дисципліни (анотація). «Фізика» входить до блоку 

загальної природничо-наукової підготовки слухачів довузівського етапу 

навчання. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фізичні основи процесів 

матеріального миру. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення фізики закладає основи 

подальшого вивчення студентами медичної фізики, фізіології людини, а 

також деяких клінічних дисциплін (патофізіології, пропедевтики). Учбовими 

курсами, з якими фізика створює паралельні міждисциплінарні зв’язки, 

служать дисципліни фізико-хімічного профілю, що входять до блоку 

природничо-наукової підготовки лікаря за фахом (біологічна і біоорганічна 

хімія, медична хімія, медична біологія тощо).  

 

 

1. Мета та завдання дисципліни 

 

   Науково-технічний прогрес висуває високі вимоги до підготовки 

інженерно-технічного персоналу. Основною метою вивчення дисципліни є 

підготовка студента до подальшого навчання у вищих навчальних закладах 

України. Завданням програми з фізики є: підготовка учнів до розуміння 

навчального матеріалу з основних розділів предмета; вивчення основних 

термінів і понять нормативних матеріалів з окремих розділів фізики; 

оволодіння спеціальною науковою термінологією, що забезпечить необхідну 

підготовку для навчання в системі вищої школи, вивчення теоретичного 

матеріалу з подальшим виконанням практичних завдань. Предметом 

вивчення дисципліни є тематичний матеріал з вступного курсу фізики, 

представлений у вигляді основних понять предмета, що є базою для його 

подальшого вивчення, а також тексти із завданнями і задачи з основних 

розділів фізики. Такий підхід до освоєння матеріалу допоможе студенту не 

тільки почати вивчати курс фізики, але і засвоєнню мови спеціальності, а 

також оволодіти науковим стилем мовлення на початковому етапі навчання і 

підготує їх до засвоєння основного курсу фізики. 

 Програма передбачає повні етапи викладання тем курсу фізикики, які 

відповідним чином успадковують логіку предмета, дозволяють побудувати 

його вивчення за принципом поступового ускладнення і забезпечують 

координацію з мовною підготовкою студентів. Викладання курсу фізики 

починається з шостого тижня навчання і складається з чотирьох етапів. 

Головна мета вступного курсу - вивчення фізичної термінології і 

символіки шляхом повторення вже вивченого студентами матеріалу. 



 Другий етап займає відрізок часу до кінця першого семестру. Його 

мета - подальше вивчення термінології, а також розвиток необхідних навичок 

розв’язку фізичних задач за темами початкового етапу. 

 Третій етап триває до середини другого семестру і є найбільш 

напруженим у вивченні програмного матеріалу. Зміст цього етапу включає 

такі питання, як закони збереження у механіці, молекулярна фізика,  

термодинаміка, механічні коливання та хвилі, електростатика, закони 

постійного струму, магнітне поле, явище електромагнітної індукції. 

 На завершальному етапі, коли студенти вже мають достатню мовну і 

фізичну підготовку, з'являється можливість викладання фізики на якісно 

новому рівні. Метою навчання стає підготовка студентів до вивчення курсу 

фізики, прослуховування і конспектування лекцій. Це опрацьовується на 

вступних темах: електромагнітні коливання та хвилі, оптика, фізика атома.  

 

Матриця компетентностей 

 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності і у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності 

1 Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу і синтезу 

Знати способи 

аналізу, 

синтезу та 

подальшого 

сучасного 

навчання 

Вміти 

проводити 

аналіз 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, 

придбати 

сучасні знання 

Встановлювати 

відповідні зв’язки 

для досягнення 

цілей. 

Нести 

відповідальність 

за своєчасне 

набуття сучасних 

знань 

2 Здатність 

застосування 

знань у 

практичних 

ситуаціях 

Мати 

спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті 

у процесі 

навчання, і 

методи їх 

застосування 

при вирішенні 

практичних 

питань 

Вміти 

розв’язувати 

задачі і  

проблеми, які 

виникають в 

професійній 

діяльності, 

використовувати 

знання в 

різноманітних 

практичних 

ситуаціях  

Зрозуміли і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, знань і 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, до 

фахівців і 

нефахівців; 

встановлювати 

зв’язки по 

вертикалі і 

горизонталі в 

залежності від 

практичної 

ситуації 

Відповідати за 

прийняття рішень 

у складних умовах 

в за його 

своєчасність  

3 Здатність 

планувати і 

Знати засоби 

планування і 

Вміти планувати 

час і управляти 

Встановлювати 

міжособистісні 

Відповідати за 

ефективне 



управляти часом управління 

часом 

ним зв’язки для 

ефективного 

планування і 

управління часом 

планування часу і 

управління ним 

4 Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності 

Мати глибокі 

знання із 

структури 

професійної 

діяльності 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

інтеграції і 

оновлення знань  

Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію в 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність 

за професійний 

розвиток, 

здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з 

високим рівнем 

автономності 

5 Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

Мати глибокі 

знання в галузі 

інформаційних 

і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються 

в професійній 

діяльності 

Вміти 

використовувати 

інформаційні і 

комунікаційні 

технології в 

професійній 

галузі 

Використовувати 

інформаційні і 

комунікаційні 

технології в 

професійній галузі  

Нести 

відповідальність 

за розвиток 

професійних знань 

і вмінь 

6 Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні 

Знати вимоги 

до проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні 

Вміти 

проводити 

дослідження на 

відповідному 

рівні 

Використовувати 

знання щодо 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

в професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність 

за рівень 

проведення 

досліджень 

7 Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями 

Знати джерела і 

ресурси для 

оволодіння 

сучасними 

знаннями 

Вміти 

забезпечувати 

оволодіння 

сучасними 

знаннями 

Використовувати 

комунікаційні 

технології для 

оволодіння 

сучасними 

знаннями 

Відповідати за 

набуття сучасних 

знань у 

професійній 

діяльності 

8 Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел 

Знати провідні 

інформаційні 

ресурси для 

пошуку та 

вирішення 

проблем з 

дисципліни 

Вміти 

використовувати 

сучасні 

інформаційні 

технології 

пошуку та 

ресурси 

комп’ютерної 

математики і 

статистики 

Використовувати 

комунікаційні 

технології на рівні 

спілкування в групі 

та соціальних 

мереж і на основі 

сайту 

дистанційного 

навчання 

 

Здатність до 

повного та 

різностороннього 

пошуку 

навчальної 

інформації; 

відповідальність 

за адекватну 

оцінку та 

трактування 

отриманих у 

результаті пошуку 

даних 

9 Здатність до 

адаптації і дії в 

новій ситуації 

Знати засоби 

адаптації до 

нової ситуації  

Вміти 

адаптуватись і 

діяти в новій 

Використовувати 

засоби адаптації в 

міжособистісних 

Нести 

відповідальність 

за успішність і 



ситуації зв’язках в 

звичайних умовах і 

в нових ситуаціях  

якість дій в новій 

ситуації 

10 Вміння виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

Знати етапи 

дослідження 

проблем(и) 

Вміти 

аналізувати дані, 

отримані з 

інформаційних 

джерел 

Комунікації з 

викладачем та 

студентами в групі 

під час 

обговорення та 

вирішення 

проблем, пошуку 

шляхів їх 

вирішення 

Здатність до 

самостійного та 

незалежного 

мислення, 

формування ідей 

та гіпотез 

11 Визначеність та 

наполегливість 

щодо 

поставлених 

завдань та взятих 

обов’язків; 

Знати 

обов’язки та 

шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань 

Вміти визначати 

мету та 

завдання, бути 

наполегливим і 

сумлінним при 

виконанні 

обов’язків  

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання завдань 

і обов’язків  

Відповідати за 

якісне виконання 

завдань 

12 Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних 

робіт 

Знати методи 

оцінювання 

показників 

якості 

діяльності 

Вміти 

забезпечувати 

якісне 

виконання робіт 

Встановлювати 

зв’язки для 

забезпечення 

якісного 

виконування робіт 

Нести 

відповідальність 

за якісне 

виконання робіт 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1 Здатність 

розв’язувати 

задачі з різних 

областей фізики 

Знати методи 

розв’язання 

задачі з різних 

областей 

фізики 

Вміти 

розв’язувати 

задачі з різних 

областей фізики 

Використовувати 

різні методи для 

розв’язання задач з 

фізики 

Нести 

відповідальність 

за отриманий 

розв’язок   

2 Здатність до 

розуміння 

предметної 

області і 

актуальності 

знань з 

дисципліни  

Знати сучасні 

відомості з 

різних розділів 

дисципліни 

Вміти 

оволодівати 

сучасними 

відомостями з 

дисципліни 

Використовувати 

комунікації з 

викладачами і 

студентами, 

сучасні 

інформаційні і 

комунікаційні 

технології  для 

розуміння 

предметної області 

дисципліни 

Нести 

відповідальність 

за якість 

розуміння 

предметної 

області 

дисципліни 

3 Здатність 

оволодіти 

практичними 

навичками з 

дисципліни 

Знати 

призначення, 

принципи 

використання 

математичних 

приладів, 

вивчення яких 

входить до 

програми 

дисципліни 

Вміти 

використовувати 

математичні  

прилади і 

пояснювати 

принципи їх 

використання 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки в процесі 

виконання 

практичних робіт 

Відповідати за 

правильне 

використання 

математичних  

приладів і техніку 

безпеки при 

роботі з ними 



4 Здатність 

вирішувати 

задачі і 

проблемні 

ситуації з 

дисципліни 

Знати методи 

рішення задач з 

дисципліни, 

теоретичні 

основи їх 

вирішення  

Вміти 

використовувати 

теоретичні 

знання з 

дисципліни для 

вирішення задач 

Здійснювати 

комунікації з 

викладачем і 

студентами групи 

при вирішенні 

задач 

Відповідати за  

правильне 

вирішення задач 

5 Здатність 

аналізувати, 

пояснювати 

сучасні відомості 

з дисципліни 

Знати сучасні 

відомості за 

різними 

розділами 

дисципліни  

Вміти 

аналізувати і 

пояснювати 

методи 

розв’язання 

задач, 

застосовувати ці 

методи до 

вирішення 

життєвих питань 

Використовувати 

комунікаційні 

технології на рівні 

спілкування в групі 

та соціальних 

мереж  

 

Відповідати за 

якість оволодіння 

сучасними 

знаннями з 

дисципліни 

 

В результаті вивчення дисципліни “Фізика» студенти повинні 

 

ЗНАТИ: 

1. Основні фізичні поняття, закони і теорії на сучасному рівні розуміння 

питань, які вивчаються з урахуванням пізнавальних можливостей студентів. 

 

 2. Мова предмета (літерна та графічна символіка, лексика і конструкції, 

характерні для наукового стилю мови).  

 

3. Основні елементи наукової теорії, методи наукового мислення. 

 

4. Алгоритм розв'язання завдань. 

 

ВМІТИ: 

1. Сформулювати питання по темі і дати на нього відповідь. 

 

2. Застосовувати набуті знання на практиці при аналізі фізичних явищ і 

вирішенні завдань. 

 

      3. Висловлювати мовою предмета конкретні знання, набуті в процесі 

вивчення предмета. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин: 20 годин 

лекції, 70 годин практичні заняття. На самостійну роботу відводиться 35 

годин. 

 

Програма навчальної діcципліни 

 



Розділ 1. Механіка 

 

Тема 1. Кінематика 

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. 

 

Тема 2. Основи динаміки 

 

 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. 

 

Тема 3. Закони збереження у механіці 

 

 Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Механічна 

робота. Потужність. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження 

енергії в механічних процесах.  

 

Розділ 2. Молекулярна фізика. Термодинаміка 

 

Тема 4. Молекулярна фізика. Термодинаміка 

 

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 організму. Біокалориметрія. 
 

 

Розділ 3. Статика та динаміка рідин і газів 

 

Тема 5. Статика та динаміка рідин і газів 

 

Тиск. Атмосферний тиск. Зміна атмосферного тиску з висотою .  

Об’ємна та лінійна швидкість руху рідини. Закон нерозривності 

струменя. Рівняння Бернуллі. Внутрішнє тертя. Рівняння Ньютона. 

Ламінарна та турбулентна течія рідини. 



Розділ 4. Механічні коливання та хвилі 

 

Тема 6. Механічні коливання та хвилі 

 

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. 
 

 

Розділ 5. Електродинаміка 

 

Тема 7. Електростатика 

 

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. 
 

 

Тема 8. Закони постійного струму 

 

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. 
 

 

Тема 9. Магнітне поле. Явище електромагнітної індукції 

 

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. 
 

 

Тема 10. Електромагнітні коливання та хвилі. 

 

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. 

 
 

Розділ 6. Оптика 

 

Тема 11. Геометрична та квантова оптика 

 

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.  
 

 

Розділ 7. Фізика атома та атомного ядра 

 

 Тема 12. Фізика атома. 

 

Досліди Резерфорда. Планетарна модель атома. Квантові постулати 

Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Вимушене 

випромінювання. Лазер. 
 

 Тема 13. Фізика атомного ядра 

 

 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. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тема 

разділу 

Практи

чні 

заняття 

Самості

йна 

робота 

Лекції Усього 

1. Предмет кінематики. 

Характеристики рівномірного 

поступального руху: шлях, швидкість, 

миттєва швидкість. Характеристики 

рiвномiрного обертального руху: 

перiод i частота обертання. Лiнiйна та 

кутова швидкість. Нерівномірний 

поступальний рух. Середнє та миттєве 

прискорення. Нерiвномiрний 

обертальний рух. Середнє та миттєве 

кутове прискорення 

4 

 

 

6 

 

 

 6 

 

 

2. Основнi поняття динамiки 

поступального руху: маса, сила, 

момент сили, момент імпульсу. Закони 

Ньютона. Основнi пружнi властивостi 

матерiалiв. Пружнiсть, напруга, 

деформацiя. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Основнi поняття динамiки 

обертального руху: момент iнерцiї, 

обертаюча сила, момент сили, імпульс 

моменту сили та момент імпульсу. 

Основне рiвняння динамiки 

обертального руху. Центрифугування 

та седиментація. 

4 6  6 

3. Закон збереження iмпульсу та закон 

збереження моменту імпульсу для 

поступального і обертального рухів. 

Потенціальна та кiнетична енергiя 

поступального і обертального рухів. 

Закон збереження енергії. Робота, яку 

виконує постiйна сила. Робота змінної 

сили для поступального і обертального 

рухів. Потужнiсть 

4 6  6 

4. Контрольна робота № 1 2 1  3 

5. Головнi положення молекулярно-

кiнетичноi теорiї. Експериментальнi 

газовi закони. Основне рiвняння 

молекулярно-кiнетичноi теорiї. 

4 6  6 



Середня кiнетична енергiя молекул та 

число ступенiв вільності. Розподiл 

молекул в силовому полi. 

Барометрична формула. 

Види термодинамiчних систем. 

Параметри стану термодинамічної 

системи. Передача енергiї 

термодинамiчним системам за 

допомогою роботи та теплоти. 

Внутрiшня енергiя. Перше начало 

термодинамiки. Енергетичний баланс 

організму. Біокалориметрія. 

6. Особливостi молекулярної будови 

рiдини. Поняття iдеальної рiдини. 

Закон нерозривності струменя. Тиск. 

Рiвняння Бернуллi. Поверхневий 

натяг. Коефiцієнт поверхневого 

натягу. Поверхнево активнi речовини. 

Явища змочування та незмочування. 

В'язкiсть рiдини. Рiвняння Ньютона. 

Ньютонівські та неньютонiвськi 

рiдини. Ламiнарний та турбулентний 

рух рiдин. Рiвняння Рейнольдса. 

Застосування законів гідродинаміки 

для характеристики кровообігу в 

організмі. 

4 6  6 

7. Контрольна робота № 2 2 1  3 

8. Вiльні (незгасаючi) гармонiчнi 

коливання. Головні параметри 

коливального руху. Згасаючi 

гармонiчнi коливання. Коефiцiєнт 

згасання. Вимушенi коливання. 

Резонанс. Автоколивання. Енергiя 

коливального руху тiла. 

Механiчнi хвилi, їх види. Основнi 

параметри хвилi. Рiвняння плоскої 

хвилi. Класифікація звуків, природа їх 

виникнення. Об’єктивні 

характеристики звуку, їх зв’язок із 

суб’єктивними властивостями 

слухового відчуття. Ультразвук, 

фізична природа, характеристики. 

Застосування ультразвуку. 

4 6  6 

9. Контрольна робота № 3 2 2  3 

10. Електричний заряд. Закон Кулона. 4 6  6 



Електричне поле. Силова 

характеристика електричного поля 

(напруженість). Напруженість поля 

точкового заряду. Силові лінії. 

Принцип суперпозиції полів. Робота 

переміщення заряду в електричному 

полi. Енергетична характеристика 

електричного поля (потенцiал). 

Потенціал поля точкового заряду. 

Різниця потенціалів. Зв’язок напруги з 

напруженістю електричного поля. 

Енергія електричного поля. 

11. Електричний струм. Сила струму. 

Електричний струм у металах і 

електролітів. Електричний опір. Закон 

Ома для ділянки кола. Електрорушійна 

сила. Закон Ома для повного кола. 

Робота і потужність струму. Кількість 

теплоти, що виділяється у провідники 

при проходженні електричного 

струму. Дія постійного струму на 

тканини організму. Гальванізація та 

електрофорез. 

4 6  6 

12. Контрольна робота № 4 2 2  3 

13. Поняття магнiтного поля. Природа 

магнетизму. Силова характеристика 

магнiтного поля. Дiя магнітного поля 

на струм. Закон Ампера. Взаємодiя 

струмiв. Рух зарядженої частинки в 

магнiтному полi. Сила Лоренца. 

 Явище електромагнітної iндукцiї. 

Електрорушiйна сила iндукцiї. 

Взаємна iндукцiя, самоiндукцiя. 

Поняття iндуктивностi. Основний 

закон електромагнітної iндукцiї. 

Правило Ленца. Енергія магнітного 

поля. Використання постійних 

магнітів та електромагнітів в 

офтальмології. 

Змінний струм та принцип його 

одержання. Дія змінних струмів на 

тканини організму. 

4 6 4 10 

14. Коливальний контур. Вiльнi 

електромагнiтнi коливання. Формула 

Томсона. Поняття електромагнітної 

4 6 4 10 



хвилi. Шкала електромагнiтних хвиль. 

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. 

15. Контрольна робота № 5 2 2  3 

16. Головнi закони геометричної 

оптики. Явище повного внутрiшнього 

вiдбиття. Хiд променiв через лiнзу та 

побудова в них зображення. Оптична 

сила лiнзи та її зв'язок з фокусною 

вiдстанню лiнзи. Фiзичнi основи 

мiкроскопiї. Оптична система ока. 

Недолiки оптичної системи ока та їх 

корекцiя. 

Iнтерференцiя свiтлових хвиль. 

Iнтерференцiйнi максимуми та 

мiнiмуми. Дифракцiя свiтла. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. Дифракцiйна 

решітка як спектральний прилад. 

Дисперсiя свiтла. Види спектрiв. 

Явище фотоефекту. Його головнi 

закони. Рiвняння Ейнштейна. 

Практичне застосування фотоефекту в 

апаратурi. 

4 6 4 10 

17. Контрольна робота № 6 2 2  3 

18. Дослiди Резерфорда. Будова атома. 

Постулати Бора. Енергетичнi рiвнi 

атома. 

Спонтанне та вимушене 

випромiнювання. Оптичнi квантовi 

генератори (лазери) та їх застосування. 

6 6 4 13 

19. Будова ядра. Iзотопи. Ядернi сили 

та їх особливостi. Радіоактивність. 

Види радiоактивного розпаду. Закон 

радioактивного розпаду. Iонiзуюче 

випромiнювання. Взаємодiя 

iонiзуючого випромiнювання з 

речовиною. Бiологiчна дiя iонiзуючого 

випромiнювання. Дозиметрiя 

6 6 4 13 



iонiзуючого випромiнювання. Одиницi 

вимiрювання. Застосування і захист 

вiд iонiзуючого випромінювання. 

20. Залікове заняття 2 2  3 

Всього 70 90 20 125 
 

4. Теми лекцій 

 

Тема Кількість годин 

1. Магнітне поле. Явище електромагнітної індукції 4 

2. Коливальний контур. Вiльнi електромагнiтнi 

коливання. 
4 

3. Головнi закони геометричної оптики. 4 

4. Дослiди Резерфорда. Будова атома. Постулати Бора. 

Енергетичнi рiвнi атома. 
4 

5. Будова ядра. 4 

Всього 20 
 

5. Теми практичних занять 
 

Тема 

разділу 

Кількість 

годин 

1. Предмет кінематики. Характеристики рівномірного 

поступального руху: шлях, швидкість, миттєва швидкість. 

Характеристики рiвномiрного обертального руху: перiод i 

частота обертання. Лiнiйна та кутова швидкість. 

Нерівномірний поступальний рух. Середнє та миттєве 

прискорення. Нерiвномiрний обертальний рух. Середнє та 

миттєве кутове прискорення 

4 

 

 

2. Основнi поняття динамiки поступального руху: маса, сила, 

момент сили, момент імпульсу. Закони Ньютона. Основнi 

пружнi властивостi матерiалiв. Пружнiсть, напруга, 

деформацiя. Закон Гука. Модуль Юнга. Основнi поняття 

динамiки обертального руху: момент iнерцiї, обертаюча сила, 

момент сили, імпульс моменту сили та момент імпульсу. 

Основне рiвняння динамiки обертального руху. 

Центрифугування та седиментація. 

4 

3. Закон збереження iмпульсу та закон збереження моменту 

імпульсу для поступального і обертального рухів. 

Потенціальна та кiнетична енергiя поступального і 

обертального рухів. Закон збереження енергії. Робота, яку 

виконує постiйна сила. Робота змінної сили для 

поступального і обертального рухів. Потужнiсть 

4 

4. Контрольна робота № 1 2 

5. Головнi положення молекулярно-кiнетичноi теорiї. 

Експериментальнi газовi закони. Основне рiвняння 

4 



молекулярно-кiнетичноi теорiї. Середня кiнетична енергiя 

молекул та число ступенiв вільності. Розподiл молекул в 

силовому полi. Барометрична формула. 

Види термодинамiчних систем. Параметри стану 

термодинамічної системи. Передача енергiї термодинамiчним 

системам за допомогою роботи та теплоти. Внутрiшня 

енергiя. Перше начало термодинамiки. Енергетичний баланс 

організму. Біокалориметрія. 

6. Особливостi молекулярної будови рiдини. Поняття 

iдеальної рiдини. Закон нерозривності струменя. Тиск. 

Рiвняння Бернуллi. Поверхневий натяг. Коефiцієнт 

поверхневого натягу. Поверхнево активнi речовини. Явища 

змочування та незмочування. В'язкiсть рiдини. Рiвняння 

Ньютона. Ньютонівські та неньютонiвськi рiдини. 

Ламiнарний та турбулентний рух рiдин. Рiвняння Рейнольдса. 

Застосування законів гідродинаміки для характеристики 

кровообігу в організмі. 

4 

7. Контрольна робота № 2 2 

8. Вiльні (незгасаючi) гармонiчнi коливання. Головні 

параметри коливального руху. Згасаючi гармонiчнi 

коливання. Коефiцiєнт згасання. Вимушенi коливання. 

Резонанс. Автоколивання. Енергiя коливального руху тiла. 

Механiчнi хвилi, їх види. Основнi параметри хвилi. Рiвняння 

плоскої хвилi. Класифікація звуків, природа їх виникнення. 

Об’єктивні характеристики звуку, їх зв’язок із суб’єктивними 

властивостями слухового відчуття. Ультразвук, фізична 

природа, характеристики. Застосування ультразвуку. 

4 

9. Контрольна робота № 3 2 

10. Електричний заряд. Закон Кулона. Електричне поле. 

Силова характеристика електричного поля (напруженість). 

Напруженість поля точкового заряду. Силові лінії. Принцип 

суперпозиції полів. Робота переміщення заряду в 

електричному полi. Енергетична характеристика 

електричного поля (потенцiал). Потенціал поля точкового 

заряду. Різниця потенціалів. Зв’язок напруги з напруженістю 

електричного поля. Енергія електричного поля. 

4 

11. Електричний струм. Сила струму. Електричний струм у 

металах і електролітів. Електричний опір. Закон Ома для 

ділянки кола. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного 

кола. Робота і потужність струму. Кількість теплоти, що 

виділяється у провідники при проходженні електричного 

струму. Дія постійного струму на тканини організму. 

Гальванізація та електрофорез. 

4 

12. Контрольна робота № 4 2 

13. Поняття магнiтного поля. Природа магнетизму. Силова 

характеристика магнiтного поля. Дiя магнітного поля на 

струм. Закон Ампера. Взаємодiя струмiв. Рух зарядженої 

частинки в магнiтному полi. Сила Лоренца. 

4 



 Явище електромагнітної iндукцiї. Електрорушiйна сила 

iндукцiї. Взаємна iндукцiя, самоiндукцiя. Поняття 

iндуктивностi. Основний закон електромагнітної iндукцiї. 

Правило Ленца. Енергія магнітного поля. Використання 

постійних магнітів та електромагнітів в офтальмології. 

Змінний струм та принцип його одержання. Дія змінних 

струмів на тканини організму. 

14. Коливальний контур. Вiльнi електромагнiтнi коливання. 

Формула Томсона. Поняття електромагнітної хвилi. Шкала 

електромагнiтних хвиль. 

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. 

4 

15. Контрольна робота № 5 2 

16. Головнi закони геометричної оптики. Явище повного 

внутрiшнього вiдбиття. Хiд променiв через лiнзу та побудова 

в них зображення. Оптична сила лiнзи та її зв'язок з 

фокусною вiдстанню лiнзи. Фiзичнi основи мiкроскопiї. 

Оптична система ока. Недолiки оптичної системи ока та їх 

корекцiя. 

Iнтерференцiя свiтлових хвиль. Iнтерференцiйнi максимуми 

та мiнiмуми. Дифракцiя свiтла. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракцiйна решітка як спектральний прилад. Дисперсiя 

свiтла. Види спектрiв. 

Явище фотоефекту. Його головнi закони. Рiвняння 

Ейнштейна. Практичне застосування фотоефекту в апаратурi. 

4 

17. Контрольна робота № 6 2 

18. Дослiди Резерфорда. Будова атома. Постулати Бора. 

Енергетичнi рiвнi атома. 

Спонтанне та вимушене випромiнювання. Оптичнi квантовi 

генератори (лазери) та їх застосування. 

6 

19. Будова ядра. Iзотопи. Ядернi сили та їх особливостi. 

Радіоактивність. Види радiоактивного розпаду. Закон 

радioактивного розпаду. Iонiзуюче випромiнювання. 

Взаємодiя iонiзуючого випромiнювання з речовиною. 

Бiологiчна дiя iонiзуючого випромiнювання. Дозиметрiя 

iонiзуючого випромiнювання. Одиницi вимiрювання. 

Застосування і захист вiд iонiзуючого випромінювання. 

6 

20. Залікове заняття 2 

Всього 70 
 

 

 

 



6. Самостійна робота 

 

Тема 
розділу 

Кількість 

годин 

1. Предмет кінематики. Характеристики рівномірного 

поступального руху: шлях, швидкість, миттєва швидкість. 

Характеристики рiвномiрного обертального руху: перiод i 

частота обертання. Лiнiйна та кутова швидкість. 

Нерівномірний поступальний рух. Середнє та миттєве 

прискорення. Нерiвномiрний обертальний рух. Середнє та 

миттєве кутове прискорення 

6 

 

 

2. Основнi поняття динамiки поступального руху: маса, 

сила, момент сили, момент імпульсу. Закони Ньютона. 

Основнi пружнi властивостi матерiалiв. Пружнiсть, напруга, 

деформацiя. Закон Гука. Модуль Юнга. Основнi поняття 

динамiки обертального руху: момент iнерцiї, обертаюча 

сила, момент сили, імпульс моменту сили та момент 

імпульсу. Основне рiвняння динамiки обертального руху. 

Центрифугування та седиментація. 

6 

3. Закон збереження iмпульсу та закон збереження моменту 

імпульсу для поступального і обертального рухів. 

Потенціальна та кiнетична енергiя поступального і 

обертального рухів. Закон збереження енергії. Робота, яку 

виконує постiйна сила. Робота змінної сили для 

поступального і обертального рухів. Потужнiсть 

6 

4. Контрольна робота № 1 2 

5. Головнi положення молекулярно-кiнетичноi теорiї. 

Експериментальнi газовi закони. Основне рiвняння 

молекулярно-кiнетичноi теорiї. Середня кiнетична енергiя 

молекул та число ступенiв вільності. Розподiл молекул в 

силовому полi. Барометрична формула. 

Види термодинамiчних систем. Параметри стану 

термодинамічної системи. Передача енергiї 

термодинамiчним системам за допомогою роботи та 

теплоти. Внутрiшня енергiя. Перше начало термодинамiки. 

Енергетичний баланс організму. Біокалориметрія. 

6 

6. Особливостi молекулярної будови рiдини. Поняття 

iдеальної рiдини. Закон нерозривності струменя. Тиск. 

Рiвняння Бернуллi. Поверхневий натяг. Коефiцієнт 

поверхневого натягу. Поверхнево активнi речовини. Явища 

змочування та незмочування. В'язкiсть рiдини. Рiвняння 

Ньютона. Ньютонівські та неньютонiвськi рiдини. 

Ламiнарний та турбулентний рух рiдин. Рiвняння 

Рейнольдса. Застосування законів гідродинаміки для 

характеристики кровообігу в організмі. 

6 

7. Контрольна робота № 2 2 

8. Вiльні (незгасаючi) гармонiчнi коливання. Головні 6 



параметри коливального руху. Згасаючi гармонiчнi 

коливання. Коефiцiєнт згасання. Вимушенi коливання. 

Резонанс. Автоколивання. Енергiя коливального руху тiла. 

Механiчнi хвилi, їх види. Основнi параметри хвилi. 

Рiвняння плоскої хвилi. Класифікація звуків, природа їх 

виникнення. Об’єктивні характеристики звуку, їх зв’язок із 

суб’єктивними властивостями слухового відчуття. 

Ультразвук, фізична природа, характеристики. 

Застосування ультразвуку. 

9. Контрольна робота № 3 2 

10. Електричний заряд. Закон Кулона. Електричне поле. 

Силова характеристика електричного поля (напруженість). 

Напруженість поля точкового заряду. Силові лінії. Принцип 

суперпозиції полів. Робота переміщення заряду в 

електричному полi. Енергетична характеристика 

електричного поля (потенцiал). Потенціал поля точкового 

заряду. Різниця потенціалів. Зв’язок напруги з 

напруженістю електричного поля. Енергія електричного 

поля. 

6 

11. Електричний струм. Сила струму. Електричний струм у 

металах і електролітів. Електричний опір. Закон Ома для 

ділянки кола. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного 

кола. Робота і потужність струму. Кількість теплоти, що 

виділяється у провідники при проходженні електричного 

струму. Дія постійного струму на тканини організму. 

Гальванізація та електрофорез. 

6 

12. Контрольна робота № 4 2 

13. Поняття магнiтного поля. Природа магнетизму. Силова 

характеристика магнiтного поля. Дiя магнітного поля на 

струм. Закон Ампера. Взаємодiя струмiв. Рух зарядженої 

частинки в магнiтному полi. Сила Лоренца. 

 Явище електромагнітної iндукцiї. Електрорушiйна сила 

iндукцiї. Взаємна iндукцiя, самоiндукцiя. Поняття 

iндуктивностi. Основний закон електромагнітної iндукцiї. 

Правило Ленца. Енергія магнітного поля. Використання 

постійних магнітів та електромагнітів в офтальмології. 

Змінний струм та принцип його одержання. Дія змінних 

струмів на тканини організму. 

6 

14. Коливальний контур. Вiльнi електромагнiтнi коливання. 

Формула Томсона. Поняття електромагнітної хвилi. Шкала 

електромагнiтних хвиль. 

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. 

6 

15. Контрольна робота № 5 1 



16. Головнi закони геометричної оптики. Явище повного 

внутрiшнього вiдбиття. Хiд променiв через лiнзу та 

побудова в них зображення. Оптична сила лiнзи та її зв'язок 

з фокусною вiдстанню лiнзи. Фiзичнi основи мiкроскопiї. 

Оптична система ока. Недолiки оптичної системи ока та їх 

корекцiя. 

Iнтерференцiя свiтлових хвиль. Iнтерференцiйнi максимуми 

та мiнiмуми. Дифракцiя свiтла. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Дифракцiйна решітка як спектральний прилад. 

Дисперсiя свiтла. Види спектрiв. 

Явище фотоефекту. Його головнi закони. Рiвняння 

Ейнштейна. Практичне застосування фотоефекту в 

апаратурi. 

6 

17. Контрольна робота № 6 1 

18. Дослiди Резерфорда. Будова атома. Постулати Бора. 

Енергетичнi рiвнi атома. 

Спонтанне та вимушене випромiнювання. Оптичнi квантовi 

генератори (лазери) та їх застосування. 

6 

19. Будова ядра. Iзотопи. Ядернi сили та їх особливостi. 

Радіоактивність. Види радiоактивного розпаду. Закон 

радioактивного розпаду. Iонiзуюче випромiнювання. 

Взаємодiя iонiзуючого випромiнювання з речовиною. 

Бiологiчна дiя iонiзуючого випромiнювання. Дозиметрiя 

iонiзуючого випромiнювання. Одиницi вимiрювання. 

Застосування і захист вiд iонiзуючого випромінювання. 

6 

20. Залікове заняття 2 

Всього 90 
 

7. Завдання для самостійної роботи. 

 

Розв’язок задач за темами: 

 1. Кінематика 

 2. Основи динаміки 

 3. Закони збереження у механіці 

 4. Молекулярна фізика. Термодинаміка 

 5. Статика та динаміка рідин і газів 

 

6. Механічні коливання та хвилі 

7. Електростатика 

8. Закони постійного струму 

 9. Магнітне поле. Явище електромагнітної індукції 

 10. Електромагнітні коливання та хвилі. 

 11. Геометрична та квантова оптика 

 12. Фізика атома. 

 13. Фізика атомного ядра 
 

8. Методи навчання 



 

 Лекції, практичні заняття, позааудиторна та аудиторна робота, консультації. 
 

9. Методи контролю. 

 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

практичних навичок і вмінь. Форми поточного контролю: 

- теоретичних знань - тестові завдання з множинним вибором відповідей 

та ті, що передбачають визначення правильної послідовності дій, 

ситуаційні задачі, індивідуальне опитування, співбесіда; 

- практичних навичок і вмінь - рішення типових задач, 

індивідуальний контроль практичних дій. 
  

10. Форма підсумкового контролю успішності навчання здійснюється у 

вигляді екзамену. Екзамен з фізики проводиться наприкінці терміну 

навчання. Оцінюється відповідь на екзаменаційний білет, що включає 

декілька теоретичних питань з різних тем вивченого матеріалу. Повний 

коньроль оволодіння студентом вивченого матеріалу здійснюється за 

допомогою додаткових запитань. 

 

11. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують учні 

 

Поточне оцінювання здійснюється за п’ятибальною шкалою 

 

12. Методичне забезпечення  

 

1. Навчально-методичний посібник з математики для аудиторної та 

позааудиторної роботи. 

2. Конспект лекцій у вигляді презентації. 
  

13. Рекомендована література 
 

1. Л. Е.Чернякова, А. И.Малеев, Я. Н. Прилуцкая, Физика: Учебно- 

методическое пособие для иностранных учащихся подготовительного 

отделения - Харьков: ХНАГХ, 2005. 

 2. В. В. Троицкая, Т. П. Цапко, Физика: Учеб для студентов высш. учеб. 

заведений - Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2006.- Ч.1. -144с.  

3. Чалий О.В. та ін. Медична і біологічна фізика. Т.1 – Київ: Віпол, 2013. – 

424 с  

4. Фізика. 8–9 класи. Збірник навчальних програм для загальноосвітніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного та технологічного циклу. – К. : Вікторія, 2009.  

5. Засєкіна Т. М. Фізика. 11 клас. Академічний рівень, профільний рівень : 

[підруч.] / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – Х. : СИЦИЯ, 2012. – 338 с. 

 



 


