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 ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни “____Фізика__________” складена        відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки 10  Природничі науки 
                                                                                                    (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності 101 Екологія  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є точне кількісне визначення загальних закономірностей, 

які керують процесами, що відбуваються в матеріальному світі. 

Міждисциплінарні зв’язки: на межі фізики, хімії та інженерних наук виникла і швидко розвивається 

така галузь науки як матеріалознавство. Фізичні методи та інструменти використовуються хімією, 

що призвело до становлення двох напрямків досліджень: фізичної хімії та хімічної фізики. Дедалі 

потужнішою стає біофізика — область досліджень на межі між біологією та фізикою, в якій 

біологічні процеси вивчаються виходячи з атомарної структури органічних речовин. Геофізика 

вивчає фізичну природу геологічних явищ. Медицина використовує фізичні методи, такі як 

рентгенівські та ультразвукові дослідження, ядерний магнітний резонанс — для діагностики, 

лазери — для лікування хвороб очей, ядерне опромінювання — в онкології, тощо. 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

 

Розділ 1.  Механіка 

Розділ 2.  Молекулярна фізика й термодинаміка 

Розділ 3. Електричний струм 

Розділ 4. Оптика. Атомна і ядерна фізика 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “___Фізика___” є  

 Мета навчання фізики  полягає в розвитку особистості студентів засобами фізики як 

навчальної дисципліни, зокрема завдяки формуванню в них фізичного знання про явища природи, 

наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку в них 

експериментальних умінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного 

мислення. Відповідно до цього зміст фізичної освіти спрямовано на опанування студентами 

наукових фактів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і 

теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності, 

характеризувати сучасну фізичну картину світу, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, 

техніки і технологій, оволодіти основними методами наукового пізнання і використати набуті 

знання в практичній діяльності. Його наскрізними змістовими лініями є категоріальні структури, що 

узгоджуються з загальними змістовими лініями освітньої галузі "Природознавство", а саме:  

– речовина і поле; 

– рух і взаємодії; 

– закони і закономірності фізики; 

– фізичні методи наукового пізнання; 

– роль фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку. 

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “_Фізика__” є  

– формування конкретно-чуттєвого досвіду і розвиток знань студентів про навколишній 

світ на основі цілеспрямованих спостережень за плином фізичних явищ і процесів, вивчення 

властивостей тіл та вимірювання фізичних величин, усвідомлення їх суттєвих ознак;  

– встановлення і перевірка засобами фізичного експерименту законів природи, відтворення 

фундаментальних дослідів та їхніх результатів, які стали вирішальними у розвитку і становленні 

конкретних фізичних теорій;  

– прилучення студентів до наукового пошуку, висвітлення логіки наукового дослідження, 

що сприяє виробленню в них дослідницьких прийомів, формуванню експериментальних умінь і 

навичок;  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


– ознайомлення студентів з конкретними проявами і засобами експериментального методу 

дослідження, зокрема з різними способами і методами вимірювань – порівняння з мірою, 

безпосередньої оцінки, заміщення, калориметричним, стробоскопічним, осцилографічним, 

зондовим, спектральним тощо;  

– демонстрація прикладного спрямування фізики, розвиток політехнічного кругозору і 

конструкторських здібностей студентів. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

-  фізичні поняття і закони, 

-  сучасні уявлення про будову речовини, 

- основні фізичні закони, що лежать в основі дії механічних, теплових, електричних і 

оптичних процесів. 
вміти: 

– планувати проведення дослідів чи спостережень; 

– збирати установку за схемою; 

– проводити спостереження, знімати покази приладів; 

– оформлювати результати дослідження (складати таблиці, будувати графіки тощо); 

– визначати та обчислювати похибки вимірювання; 

– робити висновки, тлумачити похибки проведеного експерименту чи 

спостереження.  
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _108_ години__3,6_ кредиту ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Розділ 1  

Механіка 

 

1. Кінематика 

 

  Основні поняття кінематики Прямолінійний рух. Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу.  

Кінематика обертального руху. Динаміка матеріальної точки. Динаміка матеріальної точки. Рух тіла 

в безповітряному просторі. Закони Ньютона. Алгоритм розв’язання кількісних задач із фізики. 

Методичні рекомендації щодо розв’язання задач з динаміки. Вільне падіння тіл. Прискорення 

вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння. 

 

2. Динаміка.    
 

Динаміка твердого тіла.  Закон інерції і принцип відносності.  Основне завдання механіки. Поняття маси. 

Закони для системи тіл. Центр мас.  Імпульс, сила. Другий закон Ньютона. Основне завдання механіки. 

Третій закон Ньютона. Характеристика і закони деяких сил. Закон збереження і перетворення 

енергії.  Форми передачі енергії. Поняття роботи. Потужність Потенційна енергія. Потенційна 

енергія тіла в полі тяжіння. Розв’язання задач з механіки. 
 

 

Розділ 2  

Молекулярна фізика й термодинаміка 

 

3.  Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

 

 Маси атомів і молекул. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів. Розподіл енергії за ступенями 

свободи. Розподіл молекул за швидкостями (закон Максвелла). Барометрична  формула. Закон Больцману.   

Ідеальні та реальні гази. Поняття газу Ван-дер-Вальса. Рівняння Ван-дер-Вальсу для реальних газів. 

Експериментальні ізотерми реального газу. Рівняння Клапейрона-Менделєєва для ідеальних газів. Поняття 

ізопроцесів. Закон Дальтону для суміші газів. 

 



4. Термодинаміка 

 

Зворотні і незворотні процеси.  Основні постулати начала термодинаміки. Поняття молярної теплоємності 

газів. Рівняння Майера. Поняття термодинамічної системи. Перший закон термодинаміки.. Теплоємність 

ідеального газу.  Адіабатичний процес. Теорема Карно. Робота газу в різних процесах. Два начала 

термодинаміки. Поняття ентропії газу. Явища переносу - дифузія, внутрішнє тертя, 

теплопровідність,конвекція.  Обґрунтовування основних положень молекулярно-кінетичної теорії 

дослідними фактами. Знати  фізичний зміст основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів. 

Виводити об’єднаний газовий закон і рівняння Клапейрона- Менделєєва. Будувати і читати графіки 

ізопроцесів. Розв’язування задач з молекулярної фізики. Властивості твердого тіла. Будова рідини  і 

твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла, анізотропія монокристалів. Приклади практичного 

використання властивостей кристалів та інших матеріалів у техніці й природі. 

 

 
Розділ 3 

Електричний струм 
 

5. Електричне поле 

Електричний заряд. Закон Кулону. Напруженість електричного поля.  Робота по переміщенню заряду в 

електричному полі. Потенціал електричного поля. Провідники в електричному полі. Електроємність. 

Електричний диполь. Механізми поляризації диполів. Студенти:називають та розрізняють поняття: 

електричний заряд, електричне поле, напруженість електричного поля, принцип суперпозиції полів, 

діелектрична проникність середовища, полярні й неполярні діелектрики, енергія електричного поля, різниця 

потенціалів, напруга, електроємність; формулюють закони Кулона та збереження електричного заряду; 

аналізують та записують формули: напруженості електричного поля, напруженості поля точкового заряду, 

зв'язку між напругою і напруженістю, роботи сил електричного поля під час переміщення заряду в 

однорідному електричному полі, електроємності, електроємності плоского конденсатора, енергії 

електричного поля, енергії зарядженого конденсатора; розв’язування задач на закон збереження 

електричного заряду, закон Кулона, на розрахунок роботи електричного поля; визначення напруженості й 

потенціалу електричного поля в даній точці простору; на використання зв'язку між напругою і напруженістю 

електричного поля, на знаходження електроємності плоского конденсатора; на визначення енергії 

електричного поля; для  розрахунків  батареї конденсаторів. 

 

6. Закони постійного стуму.   

Конденсатор. Ємність конденсатора. Ємність плоского і циліндричного конденсатора. Ємність 

системи, що складається з послідовно та паралельно з’єднаних конденсаторів. Формула ємності 

плоского конденсатора. Енергія зарядженого конденсатора. Теорема Гаусса для вектора 

напруженості електричного поля. Густина енергії електричного полю. Електричний струм. Рівняння 

неперервності для електричного заряду. Сторонні сили. Електрорушійна сила. Робота над 

електричним зарядом на ділянці кола. Закон Ома для ділянки та повного кола. Електричне поле 

землі. Блискавка. Залежність опору від геометричних розмірів провідника. З’єднання  споживачів 

енергії провідників. Формули обчислювання еквівалентного опору, сили струму і напруги. Робота і 

потужність струму. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Правило Кірхгофа. Залежність  

питомого опору від температури. Надпровідність. Електричне поле землі. Блискавка. Електричний струм 

у металах. Електричний струм у газах. Струм у напівпровідниках. З’єднання резисторів і розрахунок їхнього 

опору. Вплив електростатичного поля на живі організми втому числі і на людину. 

 

7. Електромагнітне поле. 

Графічне зображення магнітного поля. Лінії індукції  магнітного поля. Магнітне поле прямого 

струму. Сила взаємодії паралельних полів. Однорідне магнітне поле. Магнітна проникність 

середовища. Поняття про вихрове поле. Магнітна індукція.  Сила Ампера. Робота при переміщенні 

провідників у магнітному полі.  Напруженість магнітного поля. Сила Лоренца.  Рух зарядів у 

магнітних полях. Речовини у магнітному полі. Робота над контуром із струм. Речовина у магнітному 

полі. Намагнічування провідників і діелектриків. Магнітний диполь. Магнітний момент тіла. Види 

діелектриків. Природа парамагнетиків, феромагнетиків  і діамагнетиків. Явище електромагнітної 

індукції, самоіндукції, взаємної індукції. Взаємодія прямих провідників. Закон електромагнітної 

індукції. Правило. Ленца для електромагнітної індукції. Величини ЕРС індукції. Вихрові токи і їх 



застосування. Явище самоіндукції і взаємної індукції. Індуктивність. ЕРС взаємної індуктивності. 

Енергія магнітного поля. Магнітна проникність, магнітна сприйнятливість. Магнітне поле Землі. 

Магнітні бурі. Причини виникнення магнітного поля Землі. Постійні зміни магнітного поля Землі. Вплив 

магнітного поля Землі на живі організми. Зв'язок явищ у нижніх шарах атмосфери з сонячною активністю. 

Причини виникнення магнітних бур. Вплив магнітних бур на живі організми.  

 

Розділ 4.  

Оптика. Атомна і ядерна фізика 

 

8. Явища хвильової оптики 

 
Природа світла.  Геометрична оптика. Закони віддзеркалення і заломлення світла. Хвильові 

властивості світла. Дифракція, поляризація, дисперсія, інтерференція світла. Явище інтерференції. 
Інтерференція в тонких плівках. Біпризма Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція Френеля на круглому 
отворі. Дисперсія і роздільна здатність дифракційних решіток. Роздільна здатність об'єктива. Поляризоване й 
природне світло. Поляризатор. Ступінь поляризації. Закон Малюса. Проходження природного світла через 
поляризатор.Поляризація світла при відбитті та заломленні. Люмінесценція. Спектри випромінювання. 
Спектри поглинання Оптичні властивості ландшафтів, відбиваюча властивість грантів та рослинного 
покрову. Квантова оптика. Теорія Планка. Фотон. Зовнішній і внутрішній фотоефект. Світловий тиск. 
Корпускулярно-хвильовий дуалізм. 

 

9. Атомна і ядерна фізика 

 

Планетарна модель атома. Постулати Бора. Закони радіоактивного розпаду . Енергія і проникаюча 

здатність радіоактивного випромінювання. Теорія будови ядра. Класифікація елементарних частинок. 

Реєстрація заряджених частинок. Сцинтилярні лічильники. Лічильник Гейгера. Мас-спектрографи. 

Прискорювачі заряджених частинок 

 

 

3. Рекомендована література 

 

1.Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів/ Бар`яхтар В.Г.,  

Божинова Ф.Я.  Ранок. 2010р. 

2. Фізика. 11 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів/ Бар`яхтар В.Г., 

Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О.  Ранок. 2012р. 

3. Физика 10 класс  Е. Коршак, А. Ляшенко, В. Савченко  2010г. 

4. Фізика. Комплексна підготовка. Зовнішнє незалежне тестування з фізики. Соколович Ю.А., 

Богданова Г.С., Альошина МА.О., Кирик Л.А. м. Харьків 2009р.  

5. Л.С.Жданов, Г.Д.Жданов. Физика для средних специальных учебных заведений, М.,  1997 г. 

6. В.Ф. Дмитриева, В.Л. Прокофьев Основы физики.М.  Висшая школа.2001г. 

7. И.П. Гурский Элементарная физика с примерами решения задач М. Наука 1984г.  

8. Р.А.Гладков. Сборник задач и вопросов по физике для средних специальных учебных    

заведений, М.,  1988 г. 

9. Г.И.Рябовалов. Сборник дидактических заданий по физике, М.,  1985 г. 

10. В.А.Буров. Демонстрационный эксперимент по физике, М.,  1988 г. 

11. В.Л.Прокофьев. Физика, М.,  1983 г. 

12. А.И.Ахиезер. Общая физика, К.,  1981 г. 

13. Л.Д. Ландау.  Физика для всех, М.,  1988 г. 

14. Мустафьев.  Физика , М.,  1989 г. 

15. С.П.Мясников. Пособие по физике, М.,  1981 г. 

16.Н.И.Гольдфарб. Сборник вопросов и задач по физике, М.,  1978 г. 

17. Г.В. Меледин Физика в задачах. М. Наука 1990г. 

18. Ю.В.Гофман. Законы, формулы, задачи по физике, К.,  1977 г. 

19. Г.И.Рябоволов. Планирование учебного процесса по физике, М.,  1988 г. 

20. Г.С.Лансберг. Элементарный учебник физики, В трех томах. М.,  1985г. 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Виділяють поточний, тематичний і підсумковий контроль, перевірку і оцінку знань студентів. 

Поточна перевірка знань студентів є необхідним елементом навчального процесу і 

проводиться на кожному уроці, вона служить меті одержання оперативної інформації, на основі 

якої учитель визначає свою наступну діяльність, свої подальші дії. Дуже часто поточна перевірка 

знань є тим кроком, а отже, і основою, на якій розпочинається вивчення нового матеріалу. 

Тематична перевірка полягає у забезпеченні контролю за засвоєнням усієї теми, що має велике 

значення для систематизації та узагальнення знань. 

Підсумковий контроль має за мету дати об’єктивну інформацію про навчальні успіхи 

студента за чверть, півріччя, семестр, остаточний — за навчальний рік. Тому в підсумковому й 

остаточному контролі враховуються всі аспекти навчальної діяльності студентів, у ньому вчителя 

більше цікавлять не окремі деталі, факти, чи явища, а система знань, взаємозв’язок ідей, понять, їх 

цілісність. 

    Основними формами письмової перевірки знань є контрольні та самостійні письмові роботи. 

Важливо, щоб студенти були завчасно повідомлені про наступну контрольну роботу, знали тему 

контрольної роботи, ще на початку вивчення теми отримали зразки тих завдань, які будуть 

пропонуватися студентам для контрольної роботи. На контрольній роботі не повинно бути завдань, 

які не зв’язані зі змістом матеріалу, що вивчався. Завдання мають бути складені з урахуванням 

рівнів засвоєння, охоплювати практично весь зміст навчального матеріалу, за яким проводиться 

контрольна робота. Має бути декілька рівноцінних варіантів (від 4 до 30) контрольних завдань або 

диференційованих різнорівневих варіантів. 

Одержавши набір контрольних робіт, студент вибирає той, який йому під силу розв’язати. 

Зрозуміло, що студент має знати, яку кількість балів він набере, правильно розв’язавши всі завдання 

того чи іншого варіанта. 

   Певного поширення набули контрольні роботи з вибором відповіді. Тобто, до кожного 

завдання (задачі, вправи) дається певний набір відповідей. Студент повинен вибрати ту відповідь, 

яка, на його думку, є правильною. 

   Науковими дослідженнями встановлено, що об’єктивність такого типу контрольних завдань 

не менша від завдань з відкритою формою відповіді, просто потрібно педагогічно і методично 

грамотно їх розробляти. 

   Великого поширення набули контрольні лабораторні та контрольні експериментальні роботи 

з фізики, хімії, біології, географії. Їхня цінність полягає в тому, що вони дають можливість 

перевірити ще експериментальні і практичні уміння. 

        Письмові самостійні роботи є також формою контролю і перевірки знань, яка дає змогу 

істотно відкоректувати знання і підготуватися до підсумкової чи тематичної контрольної роботи. 

Усна форма перевірки знань умінь і навичок студентів відрізняється від письмової своєю 

оперативністю. Вона дає змогу дуже швидко перевірити й оцінити знання учнів, внести корективи у 

розуміння студентами матеріалу, актуалізувати знання, необхідні для подальшого вивчення. 

 
5.     Засоби діагностики успішності навчання   

 
 Критерії підсумкового контролю (контрольна робота) 

 

Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який правильно відповів на всі контрольні запитання і 

при цьому виявив високу математичну культуру, вміння логічно, чітко, коротко і ясно викласти 

відповіді. При розв’язанні задач вільно застосовує теоретичні положення та закони, передбачені 

навчальною програмою, засвоїв взаємозв’язок основних положень фізики та їх значення для 

здобуття професії. 

Оцінка «добре» ставиться студенту, який правильно відповів на всі контрольні запитання, але 

деякі відповіді були неповними, або необґрунтованими, або нечіткими. Розв’язання прикладів та 

задач виконано правильно, але нераціонально, графічні ілюстрації виконано правильно але 

неакуратно. Студенти здатні до самостійного поповнення і поновлення знань у сфері їх наступної 

професійної діяльності. 



Оцінку «задовільно» заслуговує студент, який правильно відповів не менш, ніж на дві третини 

контрольних запитань з фізики, необхідних для подальшого навчання і наступної роботи за 

професією. При відповіді на теоретичні тестові запитання спостерігається нерозуміння окремих 

місць в доказах та обґрунтуваннях. Розв’язки задач недостатньо обґрунтовані або неповні. 

Малюнки неточно ілюструють хід розв’язання. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не зміг правильно відповісти не менш, 

ніж на дві третини контрольних запитань, допустив принципові помилки у відповідях. Як правило, 

«незадовільно» ставиться студенту, який не може продовжувати навчання без додаткових занять, не 

засвоїв основних понять, не вміє розв’язувати основні типи задач. 

  

Критерії оцінювання усних відповідей студентів  на семінарських заняттях 

Оцінка «відмінно» ставиться в тому випадку , якщо студент показує вірне розуміння фізичної 

сутності розглянутих явищ і закономірностей , законів і теорій , дає точне визначення і тлумачення 

основних понять, законів, теорій, а також правильне визначення фізичних величин, їх одиниць і 

способів вимірювання; правильно виконує креслення, схеми та графіки; будує відповідь за власним 

планом, супроводжує розповідь новими прикладами, вміє застосувати знання в новій ситуації при 

виконанні практичних завдань; може встановити зв'язок між досліджуваним і раніше вивченим 

матеріалом по курсу фізики, а також з матеріалом, засвоєним при вивченні інших предметів . 

Оцінка «добре» - якщо відповідь студента задовольняє основним вимогам до відповіді на оцінку 

«відмінно» , але дано без використання власного плану, нових прикладів , без застосування знань у 

новій ситуації, без використання зв'язків з раніше вивченим матеріалом і матеріалом , засвоєним 

при вивченні інших предметів ; якщо студент допустив одну помилку або не більше двох недоліків і 

може їх виправити самостійно або з невеликою допомогою викладача. 

Оцінка «задовільно» ставиться , якщо студент правильно розуміє фізичну сутність розглянутих 

явищ і закономірностей, але у відповіді є окремі прогалини в засвоєнні питань курсу фізики, не 

перешкоджають подальшому засвоєнню програмного матеріалу; вміє застосовувати отримані 

знання при вирішенні простих завдань з використанням готових формул, але утруднюється при 

вирішенні завдань, що вимагають перетворення деяких формул; допустив не більше однієї грубої 

помилки і двох недоліків, не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки , не більше двох - трьох 

негрубих помилок , однією негрубої помилки і трьох недоліків; допустив чотири або п'ять 

недоліків. 

Оцінка «незадовільно» ставиться , якщо студент не опанував основними знаннями і вміннями 

відповідно до вимог програми та допустив більше помилок і недоліків , ніж необхідно для оцінки 

«задовільно»,  якщо студент не може відповісти ні на одне з поставлених питань. 

Критерії оцінювання  лабораторних робіт студентів  з фізики 

Оцінка «відмінно» ставиться , якщо студент виконує роботу в повному обсязі з дотриманням 

необхідної послідовності проведення дослідів та вимірювань; самостійно і раціонально монтує 

необхідне обладнання; всі досліди проводить в умовах і режимах, які забезпечують отримання 

правильних результатів і висновків; дотримує вимоги правил техніки безпеки; правильно і акуратно 

виконує всі записи, таблиці, малюнки, креслення, графіки; правильно виконує аналіз похибок . 

Оцінка «добре» ставиться , якщо виконані вимоги до оцінки «відмінно», але було допущено дві - 

три недоліки, не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку . 

Оцінка «задовільно»  ставиться, якщо робота виконана не повністю, але обсяг виконаної частини 

такий, що дозволяє отримати правильний результат і висновок; якщо в ході проведення досвіду і 

вимірювання були допущені помилки. 



Оцінка «незадовільно» ставиться , якщо робота виконана не повністю, і обсяг виконаної частини 

роботи не дозволяє зробити правильних висновків ; якщо досліди, вимірювання, обчислення, 

спостереження проводилися неправильно . 

У всіх випадках оцінка знижується , якщо студент не дотримувався правил техніки безпеки. 

 

Критерії оцінювання  практичних  робіт студентів  з фізики 

Оцінка «відмінно» ставиться , якщо студент  має глибокі, міцні, узагальнені знання про предмети, 

явища, поняття, теорії, їх суттєві ознаки та зв'язок останніх з іншими поняттями; здатний 

використовувати знання.  

Оцінка «добре» ставиться , якщо студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, зв'язки 

між ними, самостійно застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, логічна, обґрунтована; розуміння 

пов'язане з одиничними образами, не узагальнене, як у стандартних, так і в нестандартних 

ситуаціях. 

Оцінка «задовільно»  ставиться, якщо знання студента неповні, поверхові, учень відтворює 

основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, має проблеми з аналізуванням та 

формулюванням висновків; здатний виконувати завдання за зразком.  

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту що відтворює навчальний матеріал, елементарна, 

фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про предмети і явища; діяльність студента 

здійснюється під керівництвом викладача.  

 

 

 



Контрольні запитання до диференціального заліку 

за дисципліною «Фізика» 

1.     Фізика як наука. Значення фізики для вивчення явищ природи. 

2.     Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Шлях і переміщення. 

3.     Рівномірний рух. Прискорення, швидкість. 

4.     Перший закон механіки. Інерціальні систему відліку. 

5.     Маса. Ії вимірювання.Сила . Другий закон динамики Ньютона. 

6.     Третій закон Ньютона. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. 

7.     Закон Всесвітнього тяготіння.Кінетична і потенційна енергії. 

8.     Закон збереження і перетворення енергії. Робота. Потужність. 

9. Які основні положення молекулярно-кінетичній теорії і їх досвідчені обґрунтування? 

10. Який характер руху молекул в газах, рідинах і твердих тілах? 

11. У чому полягає досвід Штерна? 

12. Який фізичний сенс постійного Авогадро і Лошмідта? 

13. Яка суть основного рівняння молекулярно-кінетичній теорії газів? 

14. Розкрити залежність тиску газу від температури при постійному об'ємі, сформулювати закон 

Шарля. 

15. Фізичний сенс абсолютного нуля. 

16. Що є термодинамічна температурна шкала? 

17. Який зв'язок середньої кінетичної енергії молекул з термодинамічною температурою газу? 

18. Який зв'язок шкали Кельвіна з шкалою Цельсія? 

19. Який зв'язок встановлює рівняння Больцмана? Використовуючи рівняння Больцмана і 

основне рівняння молекулярно-кінетичній теорії газів встановити залежність тиску газу і 

його абсолютною температурою. 

20. Вивести об'єднаний газовий закон. Привести об'єм газу до нормальних умов. 

21. Назвіть термодинамічні параметри газу. 

22. Фізичний сенс універсальної (молярною) газової постійній. 

23. Вивести рівняння Клапейрона - Менделєєва. 

24. Розкрити залежність об'єму від температури при постійному тиску, сформулювати закон Гей 

- Люссака. 

25. Розкрити залежність тиску газу від об'єму при постійній температурі, сформулювати закон 

Бойля - Мариотта. 

26. Електричне поле. Напруженість електричного полю.  

27. Закон збереження заряду.  

28. Робота з переміщення заряду в електричному полю. Потенційна енергія заряду. Потенціал  

електричного поля. 

29. Діелектрики в електричному полі. 

30. Поляризація діелектрика. Види поляризації. 

31. Умови рівноваги зарядів на провіднику. Електричне поле усередині провідника. 

Діелектрична    проникність. 

32. Електроємність. Конденсатор.  

33. Ємність системи,що складається з послідовно та паралельно з’єднаних конденсаторів. 

34. Енергія зарядженого конденсатора. Теорема Гаусса для вектора напруженості електричного 

полю. 

35. Електричний струм. Сторонні сили. Електрорушійна сила.  

36. Робота над електричним зарядом на ділянці кола. 

37. Закон Ома для ділянки та повного кола. Електричне поле Землі. 

38. Залежність опору від геометричних розмірів провідника, від температури. Надпровідність. 

39. З’єднання споживачів енергії провідників. 

40. Робота і потужність струму. Теплова дія струму.  

41. Закон Джоуля-Ленца. Правило Кірхгофа. 

42. Магнітне поле. Лінії індукції магнітного поля. Однорідне магнітне поле. 

43. Сила взаємодії паралельних полів. Магнітна проникність середовища. 

44. Магнітна індукція. Сила Ампера. 



45. Робота при переміщенні провідників у магнітному полі. 

46. Напруженість магнітного поля. Сила Лоренца.  

47. Рух зарядів у магнітних полях. Речовини у магнітному полі. 

48. Явище електромагнітної індукції. Взаємодія прямих провідників. 

49. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца для електромагнітної індукції.  

50. Величина ЕРС індукції. Вихрові токи. 

51. Явище самоіндукції і взаємної індукції. Індуктивність. 

52. ЕРС взаємної індукції. Енергія магнітного поля. Магнітна проникність. 

53. Змінний струм. Одержання змінного синусоїдального струму при рівномірному обертанні 

рамки в однорідному магнітному полі. 

54. Період і частота струму. 

55. Генератори змінного струму. 

56. Миттєве, амплітудне та діюче значення ЕРС, напруги, сили струму. 

57. Індуктивність та ємність у колі змінного струму. Закон Ома для змінних струмів. 

58. Перетворення змінного струму. Одержання, передача і розподіл електроенергії. 

59. Трансформатор.  

60. Перетворення енергії в замкнутому коливальному контурі. 

61. Затухаючі електромагнітні коливання.  

62. Електричний резонанс. Резонансна частота коливань. 

63. Відкритий коливальний контур випромінювання. 

64. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення електромагнітної    

хвилі. 

 


