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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Курс фізики знайомить з фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасної фізики, 

основними методами розв’язування фізичних задач, особливостями основних фізичних процесів. Це забезпечить 

ефективне опанування спеціальних дисциплін і подальшу можливість використання фізичних принципів у галузі 

автоматизації та приладобудування.  

Цілі курсу 

● забезпечення майбутніх інженерів базою експериментальної та теоретичної підготовки з фундаментальної 

фізики; 

● сформувати у студентів навички розуміння фізичного змісту проблем; 
● розвити у студентів здатність до практичного застосування фундаментальних знань з фізики в галузі 

охорони праці 

Формат  Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття. Підсумковий контроль - іспит 

Семестр 1 

 



Результати навчання  
ПРН 6. Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають у разі 

небезпечної події; застосовувати теорії захисту населення, території та навколишнього 

природного середовища від вражаючих чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні 

для здійснення професійної діяльності знання математичних та природничих наук. 

ПРН 12.Визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та споруд для 

оцінювання відповідності його вимогам цивільного захисту та техногенної безпеки. 

ПРН 15.Пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри вражаючих чинників джерел 

техногенних і природних надзвичайних ситуацій та результати їх впливів. 

ПРН 16.Обирати оптимальні способи та застосовувати засоби захисту від впливу негативних 

чинників хімічного, біологічного і радіаційного походження. 

ПРН 22.Знати властивості горючих речовин і матеріалів, механізм виникнення процесів 

горіння і вибуху. 

 

Теми що розглядаються 

Вступ до курсу. 

Розділ 1. Фізичні основи механіки 

Тема 1.1. Елементи кінематики частинок 

Тема 1.2. Динаміка матеріальної точки 

Тема 1.3. Динаміка твердого тіла 

Тема 1.4. Закони збереження в класичній механіці 

Розділ 2. Основи молекулярної фізики та термодинаміки 

Тема 2.1.  Основи молекулярної фізики. 

Тема 2.2. Явища перенесення 

Тема 2.3. Основи термодинаміки 

Тема 2.4. Фазова рівновага і фазові  перетворення 

 

Розділ 3.  Електрика та магнетизм 

Тема 3.1. Електростатика у вакуумі 

Тема 3.2. Провідники і діелектрики в електростатичному полі 

Тема 3.3. Електричний струм 

Тема 3.4. Магнітостатика у вакуумі 

Тема 3.5. Магнітне поле в речовині 

Тема 3.6. Електромагнітна індукція  

Тема 3.7. Основи теорії Максвелла для електромагнітного поля 

Розділ 4.  Фізика коливань та хвиль 

Тема 4.1. Гармонічні коливання 

Тема 4.2. Згасаючі, вимушені та нелінійні коливання 

Тема 4.3. Хвильові процеси 

Розділ 5. Оптика 

Тема 5.1. Основи прикладної оптики 

Тема 5.2. Інтерференція світла 

Тема 5.3. Дифракція світла 

Тема 5.4. Електромагнітні хвилі в речовині 

Розділ 6. Основні уявлення квантової фізики 

Тема 6.1. Елементи квантової оптики 

Тема 6.2. Основи нерелятивної квантової механіки 



Тема 6.3. Квантовий стан. Рівняння Шредінгера 

Тема 6.4. Атом 

 

Розділ 7. Елементи  фізики  конденсованих станів 

Тема 7.1. Кристали  

Тема 7.2. Поняття про зонну теорію твердих  тіл 

Тема 7.3. Електропровідність  речовини 

 

Розділ 8. Фізика атомного  ядра та елементарних частинок  

Тема 8.1. Атомне ядро 

Тема 8.2. Поняття про фізику елементарних частинок 

Форма та методи навчання. 

У ході викладання курсу фізики використовуються наступні методи 

навчання: словесні (лекції), наочні (ілюстрації та демонстрації із 

застосуванням експериментального обладнання, мультимедіа, науково-

популярних фільмів тощо)  і практичні (лабораторний експеримент). 

Лекція спрямована на формування у студентів основи знань з фізики.  

На лабораторних заняттях студенти під керівництвом викладача проводять 

експерименти в навчальних лабораторіях з використанням відповідного 

навчально-методичного забезпечення, устаткування, комп’ютерної техніки з 

метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень з 

дисципліни «Фізика», набувають практичних навичок з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, комп’ютерною технікою, методикою 

експериментальних досліджень. 

Самостійна робота студента передбачає виконання індивідуального 

розрахункового завдання, яке складається з набору типових задач з відповідної 

теми. Студент вирішує задачі згідно до свого варіанту.  

Крім того обдарована студентська молодь має можливість проводити 

науково-дослідні роботи у позааудиторний час. Результати таких  робіт 

заслуховуються на Регіональній  науковій  студентській конференції, яка  

щорічно проводиться на кафедрі.  

Методи контролю: 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи, та після проведення лабораторних занять у 

вигляді захисту лабораторних робіт. Поточний контроль проводиться різними 

методами: усний (опитування студентів), письмовий (контрольні завдання, 

контрольні роботі та ін.), тестовий, практичний (перевірка виконання 

індивідуальних завдань, розрахунково-графічних завдань, рефератів тощо). 

Модульний контроль знань є показником якості вивчення студентами 

окремих розділів курсу загальної фізики. Модульний контроль проводиться у 

формі колоквіуму або письмової контрольної роботи. Білети для модульного 

контролю складаються з теоретичних питань за задач.   



Підсумковий контроль передбачає визначення рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу в кінці семестру або після завершення вивчення 

дисципліни. Він проводиться у формі екзамену або заліку. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з дисципліни 

«Фізика» за умови повного виконання завдань усіх практичних та лабораторних 

занять, виконання розрахункового завдання, передбачених навчальною 

програмою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

20 45 …. 10 ….  25 100 

 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 



Критерії оцінювання Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 
позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 



складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 
висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове 

вивчення матеріалу 

модуля може бути 

виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень 
навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Вища математика 
Всі загальнотехнічні та спеціальні 

дисципліни 
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