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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,6 

 

Напрям підготовки  

10  Природничі науки 

природокористування 
(шифр і назва) 

Нормативна 

Модулів – 

Спеціальність: 

5.04010602 

Прикладна екологія 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___немає__ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  108 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  3,5  

             

самостійної роботи 

студента – 3,25 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 38 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

14год. 2 год. 

Лабораторні 

4 год. 2 год. 

Самостійна робота 

52 год. 96 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

диф. залік диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 52% і 48% відповідно 

для заочної форми навчання – 11% і 89% відповідно 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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 фак-

тів 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. 

Завдання:  

– 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;  

– 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 учнів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни Фізика студент повинен  

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.   

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1 Механіка 

1. Кінематика 

2. Динаміка.    

 

Розділ 2  Молекулярна фізика й термодинаміка 

3.  Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

4. Термодинаміка 

 

Розділ 3 Електричний струм 
5. Електричне поле 

6. Закони постійного стуму.   

7. Електромагнітне поле. 

 

Розділ 4 Оптика. Атомна і ядерна фізика 

8. Явища хвильової оптики 

9. Атомна і ядерна фізика 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб. с.р. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1 Механіка 

1. Кінематика 6 2   4  

2. Динаміка.   18 6 2  8 2 

Разом за розділом 1 24 8 2  12 2 

Розділ 2  Молекулярна фізика й термодинаміка 

3. Властивості газів, рідин, 

твердих тіл. 

12 6   6  

4. Термодинаміка 8 2   4 2 

Разом за розділом 2 20 8   10 2 



  

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб. с.р. сем. 

Розділ 3 Електричний струм 

5. Електричне поле 6 4   2  

6. Закони постійного стуму.   10 2  4 4  

7. Електромагнітне поле. 14 4 2  6 2 
Разом за розділом 3 30 10 2 4 12 2 

Розділ 4 Оптика. Атомна і ядерна фізика 

8. Явища хвильової оптики 10 4   6  

9. Атомна і ядерна фізика 22 10   10 2 

Разом за розділом 4 32 14   16 2 

Підсумкова контрольна робота  2     2 

Усього годин 108 40 4 4 50 10 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Механіка 2 

2 Молекулярна фізика й термодинаміка 2 

3 Електричний струм 2 

4 Оптика. Атомна і квантова фізика 2 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розв’язання задач з механіки. 2 

2 Розв’язання задач в колах постійного і змінного струму. 2 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення ЕРС, внутрішнього опору джерела 

електричної енергії. 

2 

2 Визначення особливостей послідовного і паралельного 

з’єднань споживачів електричного струму. 

2 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Кінематика і динаміка. 

Поняття про величину і вимірювання. Фізичні величини. Прямі і 

непрямі вимірювання. Кінематика обертального руху. 

2 

2 Тема 1. Кінематика і динаміка.  2 



  

Сили в механіці. Природа механічних сил. 
3 Тема 2 Класична механіка. Динаміка твердого тіла.   

Характеристика і закони механічних сил 
2 

4 Тема 2 Класична механіка. Динаміка твердого тіла.   

Потенційна енергія тіла в полі тяжіння. Закон збереження механічної 

енергії Розв’язання задач. 

4 

5 Тема 3 Принципи теорії відносності.   

Перетворення Лоренца Додавання швидкостей в теорії відносності. 

Природа існування фотону. 

4 

6 Тема 4. Молекулярнор-кінетична теорія будови речовини.  

Барометрична  формула. Закон Больцману. 
4 

7 Тема 4. Молекулярнор-кінетична теорія будови речовини.  

Експериментальні ізотерми реального газу. 
2 

8 Тема 5. Начала термодинаміки.  

Робота газу в різних процесах. 
2 

9 Тема 5. Начала термодинаміки.  

Водяна пара в атмосфері. Абсолютна і  відносна вологість повітря, точка 

роси. Прилади для визначення вологості повітря. Поняття про 

атмосфери планет і парниковий ефект 

2 

10 Тема 5. Начала термодинаміки.  

Рівняння теплового балансу при пароутворенні і конденсації. 

Критичний стан речовини (критичні температури, тиск і об’єм). 

Використання зріджених газів у техніці. 

2 

11 Тема 6. Електричне поле. Закони постійного струму. 

Електричний диполь. Механізми поляризації диполів. 
2 

12 Тема 6. Електричне поле. Закони постійного струму. 

Електричне поле Землі. Блискавка. 
2 

13 Тема 7. Магнітне поле. Електромагнітні коливання. 

Робота над контуром із струмом. Магнітний диполь. Діа- и 

парамагнетики. 

4 

14 Тема 7. Магнітне поле. Електромагнітні коливання. 

Магнітне поле Землі. Магнітні бурі. Зв'язок явищ у нижніх шарах 

атмосфери з сонячною активністю. 

2 

15 Тема 7. Магнітне поле. Електромагнітні коливання. 
Метод векторних діаграм. Додавання двох гармонічних коливань одного 
напрямку й частоти. Додавання взаємно перпендикулярних коливань. 
Фігури Ліссажу. 

2 

16 Тема 8 Геометрична і квантова фізика 
Дисперсія і роздільна здатність дифракційних решіток. Роздільна 

здатність об'єктива. Поляризоване й природне світло. Поляризатор. 

Ступінь поляризації. 

2 

17 Тема 8 Геометрична і квантова фізика 
Закон Малюса. Проходження природного світла через поляризатор. 
Поляризація світла при відбитті та заломленні. 

2 

18 Тема 8 Геометрична і квантова фізика 
Оптичні властивості ландшафтів, відбиваюча властивість грантів та 

рослинного покрову. 

2 

19 Тема 8 Геометрична і квантова фізика 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм. 
2 



  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

20 Тема 9 Фізика атома і атомного ядра.  

Теорія будови ядра. 
2 

21 Тема 10 Елементарні частинки. 
Мас-спектрографи. Прискорювачі заряджених частинок 

2 

 РАЗОМ 52 

 

 

9. Методи навчання 

 

1.  Пояснювально-ілюстративний метод (або інформаційно-рецептивний, як його 

іноді називають).  

2. Репродуктивний метод.   

3 Метод проблемного викладу навчального матеріалу. 

4. Евристичний метод  (або частково-пошуковий). 

5 Дослідницький метод.  

6 Бесіда.  

7. Робота з книгою.  

 

10. Методи контролю 

  

Поточний перевірка знань студентів є необхідним елементом навчального 

процесу і проводиться на кожному занятті, вона служить меті одержання 

оперативної інформації, на основі якої викладач 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 семестр, остаточний — за навчальний рік. Тому в 

підсумковому й остаточному контролі враховуються всі аспекти навчальної 

діяльності студентів, у ньому викладача  більше цікавлять не окремі деталі, факти, 

чи явища, а система знань, взаємозв’язок ідей, понять, їх цілісність. 

          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.          

 

 

 

                                                               

 

http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


  

11. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з фізики 

 

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 недолік . 

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.  

 

 

12. Методичне забезпечення 
 

№ Назва Коротка характеристика 

1.  Фізика. Навчальна програма 

для вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, які здійснюють 

підготовку молодших 

спеціалістів на основі базової 

загальної середньої освіти 

Схвалено комісією з фізики Науково-методичної 

ради  з питань освіти Міністерства освіти і науки 

України (Витяг з протоколу № 23 від 14 червня 2010 р.). 

 Надано гриф «Рекомендовано Інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну 

програму для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації» (від 16.08.10 № 1.4/18-3268). 

2.  Основні підручники 

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. 

 

 

               Підручники які є в бібліотеці і 

навчальному кабінеті. 

3.  Методична література: 

- конспект лекцій,  

- методичні розробки до 

практичних робіт, 

- методичні розробки до 

лабораторних  робіт, 

- методичні розробки до 

самостійних  робіт, 

 

Методичні посібники які використовуються при 

виконання практичних, лабораторних,  самостійних робіт 

студентами протягом навчання дисципліни 



  

- завдання до контрольних 

робіт.  

4.  «1С: РЕПЕТИТОР 

ФІЗИКА» (фірма «1С») 
Сучасний мультимедійний навчальний курс із 

довідковим матеріалом, містить досить важкі задачі, 

різного рівня складності, пропоновані на вступних 

іспитах у ведучі фізичні вузи, містить 100 

комп'ютерних анімацій і відеофрагментів, 70 

інтерактивних моделей. Курс призначений для 

самостійної й індивідуальної роботи абітурієнтів, але 

може бути частково використаний на уроках фізики. 

Існує спеціальна багатокористувальницька версія для 

шкіл 
5. 2 ENCYCLOPEDIA OF 

SCIENCE 
Демонстраційна програма з фізики 

6. 4 «Відкрита Фізика 1.0.» ( Нове 

покоління програми    «Фізика    

на Вашому РС» (компанія 

«ФІЗІКОН») 

Сучасний   мультимедійний   навчальний інтерактивний 

курс. Найбільше повно відповідає   програмі   курсу   

фізики школи. Частина I. (Механіка, Термодинаміка, 

Механічні коливання і хвилі) містить 34 комп'ютерних 

експерименти, 11 відеозаписів фізичних експериментів і 

1 година звукових пояснень. Частина II (Електрика і 

магнетизм. Оптика. Квантова фізика) містить 48 

комп'ютерних  експериментів,   10   графічних моделей 

фізичних експериментів і 1 година звукових пояснень. 

Інтерактивний курс містить анімаційні моделі, 

інтерактивні моделі. 
7. 5 «Ігри з кінематики» Навчальна програма, призначена для ознайомлення 

студентів з новим матеріалом з кінематики 
8. 7 «Задачі з фізики». Том 1 

Механіка. Том   2   

Молекулярна фізика і 

термодинаміка. Том 3 

Електродинаміки. Том 4 

Хвилі. Оптика. Том 5 Атомна 

фізика. Основи ядерної 

фізики 

Мультимедійна  навчальна програма для 

відпрацьовування основних умінь і навичок 

розв’язування задач. Задачі різного ступеня складності 

з контролюючим режимом розв’язування задач. Відео-

демонстрації експериментів. Демонстрації дослідів. 

Програма адресована старшокласникам, абітурієнтам і 

студентам перших курсів технічних університетів 

9. 8 «Фізика для школярів і 

абітурієнтів» 
Комп'ютерний посібник для поступаючих у вузи, 

можливе застосування для самостійної роботи студентів 
10. 9 «Фізика серії Teach-Pro» 

«Мультимедіа Технології і 

Дистанційне 

навчання» 

Мультимедійний курс для абітурієнтів,   навчально-

контролюючий ППЗ. Містить багато довідкового 

матеріалу, лекцій з докладним поясненням і 

розв’язуванням задач. 

Містить найпростіші анімації. 
11. 1

0 
«Курс фізики XXI століття» 

(Фірма «Медіахуз») 
 Навчально-контролюючий ППЗ. Мультимедійний курс 

включає повну теорію і розв’язування задач в обсязі 

програми вступних іспитів. Задачі в курсі 

супроводжуються інтерактивними моделями. При 

розв’язуванні задач можна задати 4 типи складності, від 

режиму «авто» до самостійного розв’язування задачі. 

Курс комплектується оригінальним авторським 

друкованим тритомним підручником обсягом 1100 

сторінок з повною теорією, таблицями формул. Курс 

призначений для самостійного розв’язування задач 



  

12. 1

1 
INTERACTIVE 

PHYSICS 
Мультимедійна демонстраційна програма, можливість 

інтерактивної зміни 

13. 1

4 
Комп'ютерний фізичний 

практикум (авторський 

колектив В.А. Давидов і ін., 

розроблене в ЦСПІ) 

Інтерактивний практикум з фізики, що містить 

інтерактивні моделі 

14. 1

5 
Фігури Лісажу Демонстраційна програма для вивчення коливань 

різних напрямків на якісному рівні. Існує можливість 

побудови і дослідження шляхом зміни відносин  між 

частотами, коливань одного напрямку; двох взаємно 

перпендикулярних коливань. У програмі можна 

розміщати одночасно кілька вікон з коливаннями різних 

напрямків 
15. 1

6 
Курс фізики для школярів і 

абітурієнтів (автор 

Боревський Л.Я., фірма 

«Комп’юлінк») 

Мультимедійний   курс   містить   електронний 

гіпертекстовий підручник і довідник, комплект задач, 

що пропонується розв’язати в інтерактивному 

покроковому режимі.   Моделі   досліджуваних  явищ   і 

можливість анімації, дозволяють розібратися й в умові 

запропонованих задач, і в методах їх  розв’язань. Курс 

розрахований на абітурієнтів 
16. 1

7 
Репетитор з фізики, 

(компанія «Кирило і 

Мефодій») 

Мультимедійний курс для абітурієнтів, призначений 

для систематизування і закріплення знань з окремих 

тем.  Містить велику кількість запитань і задач. Курс 

дозволяє варіювати ступінь складності задач при 

підготовці до конкурсних іспитів у вуз 

17. 2

2 
«Жива Фізика». Комп'ютерне 

моделююче середовище, 

створене      каліфорнійською 

фірмою        Knowledge 

Revolution і русифікована ІНТ 

(Інститутом  нових 

технологій) 

Це найкраще сучасне комп'ютерне моделююче 

середовище,  у якому існує     можливість 

самостійного інтерактивного  комп'ютерного  

експерименту. Це конструктор, у якому вчитель і учні 

можуть створювати і досліджувати моделі руху тіл у 

будь-яких полях (гравітаційних, електромагнітних). 

Незважаючи на те, що вимагає дуже багато часу на 

підготовку до використання, кожен    інтерактивний    

комп'ютерний експеримент, створений самим учнем 

або вчителем, може використовуватися як творче 

завдання, дослідницьке завдання 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

 

1.Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. 

закладів/ Бар`яхтар В.Г., Божинова Ф.Я.  Ранок. 2017р. 

2. Фізика. 11 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. 

закладів/ Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.  Харків. 2017р. 

3. Физика 10 класс  Е. Коршак, А. Ляшенко, В. Савченко  2012г. 

4. Общий курс физики т.1 И.В.Савельев  2012г 

5. Л.С.Жданов, Г.Д.Жданов. Физика для средних специальных учебных 

заведений, М.,  1997 г. 

 

 



  

Допоміжна 

 

1. Н.М. Шахмаев, С.Н. Шахмаев, Д.И. Шодиев Физика 9кл. Учебник для 

средней школы, М. Просвещение, 1992г. 

2. Гончаренко.  Фізика 10кл., навчальний посібник для шкіл ІІІ ст. К., Освіта, 

1998 р. 

3. С.І. Гончаренко.  Фізика 11 кл., навчальний посібник для шкіл ІІІ ст. К., 

Освіта, 1998 р. 

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

учебных заведений, М.,  1988 г. 

5. Н.М.Шахмаев. Демонстрационные отчеты по электродинамике, М.,  1973 г. 

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

7. В.Н.Мощанский. Формирование мировоззрения учащихся при изучении 

физики, М.,  1969 г. 

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

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

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

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

12. Мустафьев.  Физика , М.,  1989 г. 

13. Ю.А.Селезнев. Основы элементарной физики, М.,  1974 г. 

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

15. Е.В.Кормяк. Колебания и волны, М.,  1988 г. 

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

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

18. А.А.Покровский. Фронтальные лабораторные работы, М.,  1974 г. 

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

20. В.И.Иверонова. Лекционные демонстрации по физике, М.,  1972 г. 

21. Эрик Роджерс.  Физика для любознательных, М.,  1973 г. 

22. Г.С.Лансберг. Элементарный учебник физики, М.,  1995 г. 

 

14. Інформаційні ресурси 
 
1. http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm  

2. http://physics.ru/  

3. http://www.fizika.ru/index.htm  

4. http://physics.nad.ru/physics.htm  

5. http://www.curator.ru/e-books/physics.html  

6. http://irodov.nm.ru/ - На этом сайте собраны решения задач по физике из 

учебника Иродова. Список физических констант. Форумы по учебным 

материалам.  

7. http://www.mediaeducation.ru/111/ - Физика в русских сказках. Электронный 

задачник по физике на основе литературных произведений.***  

8. http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm - Анимация физических 

процессов - На сайте размещены мультики с физическими процессами и даны 

теоретические объяснения. Очень показательно и поучительно.  

9. http://www.decoder.ru/ - Декодер единиц измерения.  

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://physics.ru/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.curator.ru/e-books/physics.html
http://irodov.nm.ru/
http://www.mediaeducation.ru/111/
http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm
http://www.decoder.ru/


  

10. http://mechanics.h1.ru/ - Механика. -  Кинематика, Динамика, Законы 

сохранения, Мехнические колебания и волны, Вопросы к экзамену. Григорий 

Остер "Сборник задач по физике (фрагменты)".  

11.      http://fizik.bos.ru/ - Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной 

школы. Цель: облегчить подготовку учащихся к экзаменам по физике. 

12.     http://www.fizika.ru/ - Сайт для учащихся и преподавателей физики. Здесь 

размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, 

тесты, описания лабораторных работ, обзоры учебной литературы, тематические 

и поурочные планы, методические разработки. 

13.     http://physicomp.lipetsk.ru/ - Электронный журнал "Физикомп" - Материалы 

для изучения физики.  

14. http://xpt.narod.ru/ - Проверка знаний учащихся по школьному курсу физики. 

15.  http://www.college.ru   - У курсі «Відкрита Фізика» компанією ФІЗІКОН 

використано Інтернет − технології (Java, HTML, Internet Explorer у якості 

браузера і т.д.), що дозволяє використовувати цей навчальний диск для проектів 

дистанційної освіти в мережі Інтернет по паролю доступу в освітній портал 

«Відкритий Коледж»  це робить комп'ютерний курс винятково цікавим для 

методичної роботи викладача. Кожен студент може одержати індивідуальний 

контрольний тест із бази даних, створений у трьох варіантах складності, 

одержати електронну консультацію за розв’язуванням тесту, при цьому завдання 

формуються індивідуально, у залежності від віку і рівня знань  учня, ведеться 

журнал досягнень. 

http://mechanics.h1.ru/
http://fizik.bos.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://xpt.narod.ru/
http://www.college.ru/


  

Се-

местр 

№ 

заняття 

Назва розділів, тем програми, зміст 

заняття 

Вид 

заняття 

Обсяг 

навчальних 

годин 

Форма 

конт- 

ролю 

Основні вимоги до знань і умінь з даної 

теми програми 

Перелік 

навчально-

методичної 

літератури Ауди

тор. 

самост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Розділ 1. МЕХАНІКА       

3 1 Вступ. Тема 1.  Кінематика. 

Прямолінійний  рух. Нерівномірний рух. 

 Вільне падіння. Рівномірний рух по 

колу. 

Лекція 2   Основні знання: 

Роль фізики як фундаментальної науки, 

основи сучасного природознавства. 

Основні одиниці СІ, методи обчислення 

похибок. 

Основні вміння:  

Сутність фізичної моделі, класифікують 

фізичні величини на скалярні і векторні, 

виконувати дії з векторами. 

Знають кінематичні величини, що 

характеризують механічний рух та 

одиниці їх вимірювання, зв’язок лінійних і 

кутових величин, що характеризують рух 

матеріальної точки по колу, закон 

додавання швидкостей, вміють 

записувати рівняння рівномірного і 

рівноприскореного рухів та знаходити за 

допомогою похідних швидкість та 

прискорення. 

1 § 5-14 

 

  Вимірювання. Похибки вимірів.  

Математика — мова фізики 

Сам. р.  2  1 § 3-4 

 

  Відносність механічного руху Сам. р.  2  1 § 8 

 

 2 Тема 2. Динаміка. Перший закон 

Ньютона. Інертність. Маса тіла Другий 

та третій закони Ньютона Закон 

всесвітнього тяжіння Сила тяжіння. Рух 

тіла під дією сили тяжіння. 

Лекція 2   Розрізняють рівняння кінематики та 

динаміки руху тіла; 

знають закони динаміки Ньютона, закон 

всесвітнього тяжіння, закон Гука 

(записують їх формули), умови рівноваги 

тіла, що має вісь обертання,  

поняття центру мас, закони збереження 

імпульсу та енергії, поняття роботи і 

потужності.  

1 § 15,17- 

  Механічна взаємодія тіл. Сила. 

Рух тіла під дією кількох сил. 

Вага тіла. Невагомість. Перевантаження. 

Сам. р.  2  1 § 26-26 

 

 3 Рівновага тіл. Момент сили. Умова 

рівноваги тіла, що має вісь обертання. 

Лекція 2   вміють розв’язувати задачі динаміки, 

зокрема на рух тіла, кинутого вертикально 

вгору, кинутого горизонтально і під кутом 

до горизонту, під дією кількох сил, 

рівновагу тіла, що має вісь обертання. 

1 §28-30 

 



  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Імпульс. Закон збереження імпульсу. 

Реактивний рух 

Сам. р.  2  Студенти: 

формулюють  закони збереження 

механічної енергії, імпульсу; 

записують їх формули; розуміють 

перетворення енергії в механічних 

процесах;розв’язують задачі, 

застосовуючи  закони збереження 

імпульсу  та енергії; вміють 

застосовувати закони збереження 

імпульсу та енергії під час пружного 

зіткнення тіл. 

1 § 31,32 

 

 4 Механічна енергія. Робота і енергія. 

Кінетична і потенціальна енергія. Закон 

збереження механічної енергії. 

Лекція 2   1 § 33-35 

  Механічний удар. Прості механізми. Сам. р.  2  1 § 37 

 5 Практична робота №1 

Розв’язання задач з механіки 

Практ 

робота 

2   4 § 15-37 

 

  Підсумкове тестування з розділу 

Механіка. Підготовка до семінарського 

заняття. 

Сам. р.  4  Основні знання. 

Галузь застосування класичної 

механіки; постулати Ейнштейна; 

формула взає-мозв’язку маси й енергії; 

формули, що визначають енергію й 

імпульс фотона. Другий закон Ньютона 

згідно теорії відносності. 

4 § 15-37 

 

 6 Семінар за розділом 

Механіка 

Семі-

нарське 

2  поточ-

ний 

  

  Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й 

ТЕРМОДИНАМІКА 

    Основні знання. 

Формулювання основних положень 

молекулярно-кінетичної теорії; 

дослідні факти, що підтверджують  

основні положення МКТ; об’єднаного 

газового закону, рівняння Клапейрона- 

Менделєєва; види, визначення і 

графіки ізопроцесів. Знати розподіли 

Максвела та Больцмана. бґрунтовувати 

основні положення молекулярно-

кінетичної теорії дослідними фактами; 

пояснювати фізичний зміст основного 

рівняння молекулярно-кінетичної 

теорії газів; виводити об’єднаний 

газовий закон і рівняння Клапейрона-

Менделєєва; будувати і читати графіки 

ізопроцесів; розв’язування задачі. 

4 § 15-37 

 

 7 Тема 3. Властивості газів, рідин, твердих 

тіл. 

Будова твердих тіл, рідин і газів 

Лекція 2   1 § 49-51 

 

  Газові закони. Розв’язування задач на 

графіки ізопроцесів 

Сам. р.  2  1 § 55 

 8 Основне рівняння МКТ ідеального газу. 

Рівняння стану ідеального газу. 

Розв’язування задач з теми «Рівняння 

стану ідеального газу» 

Лекція 2   1 § 52-54 

 

  Розподіл молекул газу за швидкостями. 

Закон Максвелла. Експериментальна 

перевірка закону розподілу Максвелла 

Сам. р.  2  1 § 50 

 

 9 Внутрішня енергія і теплоємність 

ідеального газу. Реальний газ. Рівняння 

стану реального газу 

Лекція 2   1 § 60-61 

 



  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Кількість зіткнень і середня довжина 

вільного пробігу молекул. Ефективний 

діаметр молекули. 

Сам. р.  2  Зворотні і незворотні процеси. Явища 

переносу - дифузія, внутрішнє тертя, 

теплопровідність,конвекція. 

Поняття термодинамічної системи. 

Перший закон термодинаміки..  

1 § 53 

 

 10 Тема 4. Термодинаміка. 

Внутрішня енергія. Робота в 

термодинаміці. Перший закон 

термодинаміки. 

Лекція 2   1 § 62-63 

 

  Наслідки з першого закону 

термодинаміки. Незворотність теплових 

процесів. Другий закон термодинаміки. 

Ентропія. Теплові машини. 

Сам. р.  2  1 § 62-63 

 

  Підсумкове тестування з розділу 

Молекулярна фізика і термодинаміка. 

Підготовка до семінарського заняття. 

Сам. р.  2  Теплоємність ідеального газу.  

Адіабатичний процес. Теорема Карно. 
1 § 49-63 

 

 11 Семінар за розділом Молекулярна фізика 

і термодинаміка 

Семінар

ське 

2  поточ-

ний 

 

  Розділ 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ     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; 

 

 12 Тема 5. Електричне поле 

Напруженість електричного поля. Робота 

з переміщення заряду в 

електростатичному полі. Потенціал 

електростатичного поля. Різниця 

потенціалів 

Лекція 2   2 § 11-21 

 

  Провідники в електростатичному полі. 

Діелектрики в електростатичному полі 

Сам. р. 

 

 2  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,  

2 § 4 

 

 13 Електроємність. Конденсатори. Енергія 

електричного поля 

Лекція 2   2 § 8-10 

 

 14 Тема 6. Закони постійного струму. 

Електричний струм. Сила струму. 

Послідовне і паралельне з’єднання 

провідників. ЕРС. Закон Ома для 

повного кола 

Лекція 2   2 § 11-14 



  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Наслідки із закону Ома для повного кола 

Робота й потужність електричного 

струму Коефіцієнт корисної дії джерела 

струму 

Сам. р. 

 

 2  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. 

2 § 13-14 

 

 15 Лабораторна робота №1 

Визначення ЕРС, внутрішнього опору 

джерела електричної енергії 

Лабора-

торна 

робота 

2  Поточ-

ний 

 

  Електричний струм в різних 

середовищах 

 

Сам.р  1  Студенти: 

характеризують магнітне поле як 

складову єдиного електромагнітного 

поля;  

розкривають зміст понять: магнітне 

поле, індукція магнітного поля, 

напрям вектора магнітної індукції, 

лінія магнітної індукції; магнітна 

проникність середовища;  

визначають напрям дії сили Ампера та 

сили Лоренца; 

описують вплив природних та 

штучних полів на організм людини; 

обґрунтовують шляхи зменшення 

негативного впливу магнітних полів 

на живі організми; значення 

магнітного поля Землі для людини та 

тваринного світу. 

2 § 15-20 

 

 16 Лабораторна робота №2 

Визначення особливостей послідовного і 

паралельного з’єднань споживачів 

електричного струму 

Лабора-

торна 

робота 

2  Поточ-

ний 

 

 17 Тема 7. Електромагнітне поле. 

Електромагнітна індукція. Енергія 

електромагнітного поля. 

Лекція 2   2 § 22-31 

 

  Електромагнітні коливання Сам. р. 

 

 2  2 § 41-44 

 



  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 18 Змінний електричний струм. Лекція 2   Студенти: 

описують взаємні перетворення енергії 

електричного та магнітного полів;  

визначають амплітуду, період, частоту 

і фазу коливань; 

розпізнають вільні та вимушені 

електромагнітні коливання, елементи 

коливального контуру;  

пояснюють поняття змінний струм, 

резонанс, автоколивання, 

автоколивальна система;. 

2 § 32-38 

  Трансформатор. Генератори змінного 

струму 

 

Сам.р.  2  аналізують екологічні проблеми 

електроенергетики та пропонують 

шляхи вирішення енергозберігаючих 

проблем, пов'язаних із розвитком 

енергетики; джерела забруднення 

навколишнього середовища, можливі 

засоби його захисту. 

висловлюють судження про 

взаємоперетворюваність 

електричного та магнітного полів та 

наявність єдиного електромагнітного 

поля. 

2 § 39-40 

 

 19 Практична робота №2  

Розв’язання задач в колах постійного і 

змінного струму. 

Практ 

робота 

2  Поточ-

ний 

 

  Підсумкове тестування з розділу 

Електричний струм. 

Сам. р. 

 

 2  2 § 1-40 

 

 20 Семінар за розділом Електричний струм семінар

-ське 

2  Поточ-

ний 
2 § 1-40 

 

  Розділ 4. Оптика. Атомна і ядерна фізика     Студенти: 

називають та пояснюють різні методи 

вимірювання швидкості світла; 

формулюють закони відбивання та 

заломлення світла, принцип сталості 

швидкості світла в вакуумі; 

 

 

 21 Тема 8.  Явища Хвильової  оптики. 
Інтерференція і дифракція 
світла.Поляризація світла  

Лекція 2   2 § 50-57 

 

  Оптичні прилади. Дисперсія світла  Сам.р.  2  пояснюють явища, які спостерігаються 

на межі розділу двох середовищ; явище 

повного відбиття та його практичне 

застосування; дисперсію і розподільну 

здатність дифракційних решіток,  

поняття люмінесценції. 

 

2 § 56-63 

 22 Квантова теорія світла. Внутрішній і 
зовнішній фотоефект 

лекція 2   2 § 64-69 

 

  Тиск світла. Люмінесценція Сам. р. 

 

 2  2 § 67 

 

  Тестування з теми Оптика Сам.р.  2  2 § 64-69 



  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 23 Тема 9 Атомна і ядерна фізика 

Постулати Бора. Спектри 

випромінювання атомів і молекул. 

Радіоактивність. Радіоакти вні 

перетворення. Закони радіоактивного 

розпаду 

лекція 2   Знають: теорію Планка, поняття і 

характеристики фотону, зовнішній і 

внутрішній фотоефект. 

Знають планетарну модель атома, 

постулати Бора, закони ради 

активного розпаду. 

пояснюють поняття: атом, ядро, 

елементарна частинка,  

ядерна модель атома, ядерні реакції, 

радіоактивний розпад, ланцюгова 

реакція поділу, дефект маси, 

термоядерна реакція. 

2 § 78-80 

 

  Атомне ядро. Ядерні сили. Фізичні 

основи ядерної енергетики 

Сам.р.  2  2 § 78-80 

 

  Методи реєстрації іонізуючого 
випромінювання 

Сам.р.  2  2 § 83 

 

 24 Енергія зв'язку 
 Реакції синтезу. Реакції ділення. 

лекція 

 

2    

  Ядерна енергетика. Керована ланцюгова 
ядерна реакція. Ядерний реактор. 
Реактор на повільних і швидких 
нейтронах. Перетворення внутрішньої 
енергії атомних ядер в електричну 
енергію 

Сам.р  2  Студенти знають класифікацію 

елементарних частинок, принципи їх 

реєстрації. 

Вміють пояснювати принцип роботи 

сцинтилярних лічильників і 

лічильник Гейгера, мас-

спектрографів. 

2 § 82-84 

 

  Реактор на повільних і швидких 
нейтронах. Перетворення внутрішньої 
енергії атомних ядер в електричну 
енергію 

Сам. р. 

 

 2  2 § 82-84 

 

 25 Елементарні частинки. Адрони й 

фундаментальні частинки. Відкриття 

позитрона. 

лекція 2   2 § 87 

 

  Анігіляція. Античастинки й 

антиречовина 

Сам.р.  2   2 § 87 

 

 26 Семінар за розділом Оптика. Атомна і 
ядерна фізика 

Семі-

нарське 

2  поточ-

ний 

 2 § 78-87 

 

 27 Комплексна контрольна робота Семі-

нарське 

2  поточ-

ний 
2 § 78-87 

 

 28 Фізична картина світу. Роль науки в 

житті людини й розвитку суспільства. 

Сучасні уявлення про будову речовини. 

контрол

ь знань 

2  Підсум-

ковий 

 1 § 1 

 

Диференційний залік 



  

 

Курс навчання 1 2 3 4 Всього 

Семестр 1 2 3 4 5 6 7 8  

Повний обсяг годин на предмет   108      108 

У тому числі аудиторних занять   56      56 

З них: лекцій   38      38 

Лабораторні    4      4 

Практичні    4      4 

Семінарські   8      8 

Консультації          

Контрольна робота   2      2 

Кількість годин на самостійну роботу   52      52 

Підсумкові форми контрольних   Диф. 

залік 

     Диф. залік  

 

 
 


