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1.Загальна інформація 

 

1.1. Укладач: Філіпенко Ірина Іванівна 

                  кандидат педагогічних наук, доцент 

 

У 1995 році закінчила фізичний факультет Запорізького державного 

університету за спеціальністю «Фізик. Викладач фізики». З жовтня 1998 року 

по серпень 2007 року працювала асистентом на кафедрі фізики Запорізької 

державної інженерної академії.  

 У 2007 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук на тему «Комплексний контроль і корекція 

навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі 

вивчення курсу загальної фізики».  

 З вересня 2007р. по серпень 2008р. – старший викладач кафедри фізики, а 

з вересня 2008 по серпень 2019р. доцент кафедри фізики Запорізької державної 

інженерної академії.   Диплом доцента отримала у 2010 році. 

 З серпня 2019 працює у Запорізькому державному медичному 

університеті на кафедрі природничих дисциплін для іноземних студентів та 

токсикологічної хімії на посаді доцента. 

 Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 21 рік. 

Підвищувала кваліфікацію у 2012 році та у 2017 році у Запорізькому 

національному університеті на кафедрі Фізики та методики її викладання (ПК 

№ 00250). 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА.  Філіпенко І.І. є автором та 

співавтором 22 навчально-методичних праць: підручників, навчально-

методичних посібників, конспекту лекцій та методичних вказівок.  

НАУКОВА РОБОТА. Більше 50  наукових праць  - у тому числі статей у 

фахових виданнях, більше 30 тез і доповідей на конференціях.  

 

 Контактна інформація: 

ІІ Міжнародний факультет,  

кафедра природничих дисциплін та токсикологічної хімії 

e-mail: ir09fil@gmail.com 

 

mailto:ir09fil@gmail.com
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1.2. Номенклатура 

 Символи, знаки та скорочення, що використовуються при вивченні навчальної  

дисципліни, будуть відповідати рекомендаціям, викладеним у публікаціях АSE  

Publication. 

1.3. Нормативні одиниці вимірювання 

У лаборатор6их роботах та при розв’язанні задач  студенти будуть 

використовувати одиниці в системі СІ. Можна знайти список одиниць СІ, 

затверджених на веб-сайті –www.bipm.org. 

1.4. Політика навчальної лисципліни 

    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. 

    Програма курсу фізики для підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ  IV рівнів 

акредитації  вимагає обов’язкових результатiв навчання фiзики (рiвень 

стандарту) орiєнтована головним чином на свiтоглядне сприйняття фiзичної 

реальностi, розумiння основних закономiрностей плину фiзичних явищ i процесiв, 

загального уявлення про фiзичний свiт, його основнi теоретичнi засади i методи 

пiзнання, усвiдомлення ролi фiзичних знань у життi людини i суспiльному 

розвитку. Ця програма розрахована на 180 годин і передбачає 90 годин 

самостійної роботи і 90 аудиторних годин, серед яких лекції, практика і 2 

обов’язкові контрольні роботи. 

    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). 

Фізичний компонент розглядається у тісному зв’язку з предметами природничого 

напряму і є важливою складовою процесу формування наукового стилю 

мислення, наукового світогляду та науково-природничої картини світу. Оскільки 

фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальнi закономiрностi перебiгу 

природних явищ, тому саме даний курс фізики закладає основи свiторозумiння на 

рiзних рiвнях пiзнання природи i дає загальне обґрунтування природничо-

наукової картини свiту. Сучасна фiзика, крiм наукового, має важливе 

соцiокультурне значення. Вона стала невiд’ємною складовою культури 

високотехнологiчного iнформацiйного суспiльства. Фундаментальний характер 

фiзичного знання як фiлософiї науки i методологiї природознавства, теоретичної 

основи сучасної технiки i виробничих технологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та 

виховне значення курсу фiзики як навчального предмета. Завдяки цьому в 

структурi освiтньої галузi вiн вiдiграє роль базового компонента природничо-
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наукової освiти i належить до iнварiантної складової загальноосвiтньої пiдготовки 

студентів у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації.  

Експериментальна складова навчання фізики реалізується через систему 

фізичного експерименту, який найефективніше реалізує діяльнісний підхід до 

навчання фізики. Тому навчальний фiзичний експеримент як органiчна складова 

методичної системи навчання фiзики забезпечує формування в студентів 

необхiдних практичних умiнь, дослiдницьких навичок та особистiсного досвiду 

експериментальної дiяльностi.  

Однiєю з найважливiших дiлянок роботи в системi навчання фiзики є 

розв’язування фiзичних задач. Задачi рiзних типiв можна ефективно 

використовувати на всiх етапах засвоєння фiзичного знання: для розвитку 

iнтересу, творчих здiбностей i мотивацiї студентів до навчання фiзики, пiд час 

постановки проблеми, що потребує розв’язання, в процесi формування нових 

знань, вироблення практичних умiнь, з метою повторення, закрiплення, 

систематизацiї та узагальнення засвоєного матерiалу, контролю якостi засвоєння 

навчального матерiалу чи дiагностування навчальних досягнень студентів тощо. В 

умовах особистiсно орiєнтованого навчання важливо здiйснити вiдповiдний добiр 

фiзичних задач, який би враховував пiзнавальнi можливостi й нахили студентів, 

рiвень їхньої готовностi  дiяльностi, розвивав би їхнi здiбностi вiдповiдно до 

освiтнiх потреб. 

     

2. Цілі навчального плану (силабусу) 

 

   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. 
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     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   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.  

 

3. Програма навчальної дисципліни (силабусу) 

 

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 механиці 

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. 
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Основи термодинаміки. Кількість теплоти. Внутрішня енергія. Перший 

закон термодинаміки. Незворотність теплових процесів. Коефіцієнт корисної 

дії. Енергетичний баланс організм. 

 

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. 
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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. 
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4. Структура навчальної дисципліни (силабусу) 

                                                         Тематичний план  

 

№ 

теми 

Назва змістовного 

модуля та теми 

 Кількість годин 

  Аудиторних 

Всього Самост Всього Лекцій Практичн

их 

 

 Вступ 2  2    

1. Механіка 42 20 24 4 20  

1.1 Кінематика 15 6 9 1 8  

1.2 Динаміка 18 8 10 2 8  

1.3 Закони збереження 11 6 5 1 4  

2. Молекулярна фізика і 

термодинаміка 
22 14 8 2 6  

2.1 Властивості газів, рідин і 

твердих тіл 

13 8 5 1 4  

2.2 Основи термодинаміки 9 6 3 1 2  

3. Електродинаміка  52 26 26 6 20  

3.1 Електричне поле 9 4 5 1 4  

3.2 Закони постійного 

струму 

11 6 5 1 4  

3.3 Струм у різних 

середовищах 

9 4 5 1 4  

3.4 Магнітне поле 
 

12 6 6 2 4  

3.5 Електромагнітна індукція 11 6 5 1 4  

4. Коливання та хвилі 16 8 8 2 6  

4.1 Механічні коливання та 

хвилі 

9 4 5 1 4  

4.2 Електромагнітні 

коливання і хвилі 

7 4 3 1 2  

5. Оптика та основи теорії 

відносності 

22 8 14 4 10  

5.1 Хвильова оптика 9 4 5 1 4  

5.2 Елементи квантової 

фізики 

9 2 7 2 5  

5.3 Елементи теорії 

відносності 

4 2 2 1 1  

6. Атомна і ядерна фізика 22 14 8 2 6  

 Узагальнююче заняття 2    2  

 

Разом 
 

 

180 

 

90 

 

90 

 

20 

 

70 
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4.1. Теми лекцій 

 

Тема Кількість годин 

1. Механіка. Кінематика. Динаміка. Закони 

збереження. 
4 

2. Молекулярна фізика і термодинаміка.  

 
2 

     3. Електродинаміка. Магнітне поле. Явище     

електромагнітної індукції 
6 

     4. Коливання та хвилі. Коливальний контур.  2 

 

     5.  Головнi закони геометричної оптики. 

 
4 

      6. Дослiди Резерфорда. Будова атома. Постулати 

Бора. Енергетичнi рiвнi атома. Будова ядра. 
2 

            Всього 

 

20 

 

4.2. Теми практичних занять 
 

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. 

8 

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 
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4. 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. 

8 

5. 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 

6. 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. 

8 

7. 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 

8. 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. 

 

10 
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9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. Дослiди Резерфорда. Будова атома. Постулати Бора. 

Енергетичнi рiвнi атома. 

Спонтанне та вимушене випромiнювання. Оптичнi квантовi 

генератори (лазери) та їх застосування. 

6 

13. 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 

Всього 70 
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4.3. 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. 

8 

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. 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. 

8 

5. 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 
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6. 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 

7. 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 

8. 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. 

10 

9. 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 

10. 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 
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11. 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 

12. Дослiди Резерфорда. Будова атома. Постулати Бора. 

Енергетичнi рiвнi атома. 

Спонтанне та вимушене випромiнювання. Оптичнi квантовi 

генератори (лазери) та їх застосування. 

10 

13. 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. 

12 

Всього 90 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

          

№ 

п/п 
Тема Питання 

1 1.2 Динаміка 
 

Сили пружності, тертя 

Розвиток космонавтики. 

2 1.3 Закони збереження 
 

Механічна робота. Робота сили тяжіння, 

пружності, тертя. Потужність 

3 2.1 Властивості газів, 

рідин і твердих тіл 
 

Методи вимірювання вологості повітря 

4 2.2 Основи 

термодинаміки 
 

Формули підрахунку кількості теплоти. 

Рівняння теплового балансу 

5 3.1. Електричне поле Дія електричного поля на живі організми. 

6 
3.2.  Закони постійного 

струму 

Сила струму, напруга, опір. Закон Ома для 

ділянки кола 
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7 3.4  Магнітне поле 
Вплив природних та штучних магнітних полів 

на живі організми 

8 
6.  Атомна і ядерна фізика 

 

Проблеми розвитку ядерної енергетики в 

Україні. Чорнобильська катастрофа та 

ліквідація її наслідків. Боротьба за ліквідацію 

загрози ядерної війни.  

 

6. Теми задач для саиостійного розвязку  

 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 

7. Методи навчання 

При проведенні лекцій з дисципліни використовується поєднання таких 

наочних і словесних методів навчання як використання мультимедійного 

обладнання, ілюстрація, розповідь, пояснення, демонстрація. Під час 

лабораторного практикуму використовуються методи роботи у групах, 

виконання тренувальних, стендових та розрахункових робіт. 

 

8.  Види контролю і система накопичення балів       

  

Оцінювання навчальних успіхів студентів реалізується шляхом проведення 

поточного та підсумкового контролю успішності. Поточний контроль 

здійснюється за тестовою методикою з отриманням оцінок, які характеризують 

рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу та бальною оцінкою 

якості виконання самостійних робіт. 

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 
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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. 

Передбачено, що для кожного модуля значення максимальної 

рейтингової оцінки складає 12 балів. Навчальним планом підготовки з 

дисципліни «Фізика» передбачена така форма проведення підсумкового 

контролю як іспит у формі підсумкового тесту після друго семестру навчання, 

максимальне значення якого складає 40 балів. 

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. 
 

Сумарний рейтинговий бал за період вивчення дисципліни «Фізика» у 

першому семестрі складає 100 балів.  

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82  -  89 В 
добре  

74  -  81 С 

64  -  73 D 
задовільно  

60  -  63 Е  

35  -  59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
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0  - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 
 

9. 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. 

 

6. Філіпенко.І.І., Воденнікова Л.В. Фізика. Молекулярна фізика. 

Коливання та хвилі. – З. 2019. – 150 с. 

 

        7. «Физика»  Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе для слушателей ПО.  Запорожье: ЗГИА.- 2003. –  44 с. 

Точилина Т.Н., Филиппенко И.И. 

 

10.  Інформаційні ресурси 

 

1. botanenok.ru/book/export/html/1610  

2. labirint.ru/books/222985/  

3. twirpx.com/file/104218/  

4. physicsnet.ru  

 

 

 

Погоджено____________ 

Навчальний відділ 

«_____»______________ 
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