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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Курс фізики, що є фундаментальною базою технічної освіти, має особливу 

значущість для підготовки інженерів широкого профілю. Він орієнтує студентів у 

потоці науково-технічної інформації, що невпинно зростає, готує студентів до 

засвоєння загально-технічних та спеціальних дисциплін і формує навички, які 

допомагають надалі розв’язувати інженерні задачі з використанням фізичних ідей і 

методів не тільки у традиційних, але й у сучасних сферах техніки та промисловості, 

в яких студенти спеціалізуються. Таким чином метою курсу фізики є набуття 

студентами фундаментальних знань з фізики, розумінні фізичного змісту проблем та 

розвитку здатності до практичного застосування набутих знань в галузі 

автомобільного транспорту. 

 

Компетентності.  
ЗК 2. Здатність застосувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 3. Здатність здійснювати безпечну 

діяльність. ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 6. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК 9. Здатність працювати 

автономно. 

 
Результат навчання.  

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для розв’язання спеціалізованих 

складних задач автомобільного транспорту, критично осмислювати відповідні теорії, принципи, 

методи і поняття. РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово при 

обговоренні професійних питань. РН 3. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, 

інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології для дослідження моделей об’єктів і 

процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних властивостей автомобільних транспортних 

засобів, здійснення інженерних і техніко-економічних розрахунків, створення проектно-

конструкторської документації та розв’язування інших задач автомобільного транспорту. РН 4. 

Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших 

джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію. РН 5. Розв’язувати задачі формування 

трудових ресурсів та професійного розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення 

ефективності праці співробітників об’єктів автомобільного транспорту. РН 6. Приймати ефективні 

рішення, аналізувати і порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, 

питань забезпечення якості, а також технічних, економічних,законодавчих та інших аспектів. РН 

7. Аналізувати інформацію, отриману із результаті досліджень, узагальнювати, систематизувати й 

використовувати її у професійній діяльності. РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти 

автомобільного транспорту, їх системи та елементи. РН 10. Планувати та здійснювати 

вимірювальні експерименти з використанням відповідного обладнання, аналізувати їх результати. 

РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне устаткування і 

технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі експлуатації, при ремонті 

та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. РН 12. Розробляти, 

оформляти та впроваджувати у виробництво документацію щодо технологічних процесів 

експлуатації, ремонту та обслуговування автомобільних транспортних засобів, їх систем та інших 

інструктивних вказівок, правил та методик. РН 13. Розробляти технічні завдання і технічні умови 

на проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; складати 

плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, визначати 

склад та площі приміщень, розраховувати завантаження устаткування та показники якості 

продукції. РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й ремонту 



 

об’єктів автомобільного транспорту. РН 15. Брати участь у розробці та реалізації інженерних 

та/або виробничих проектів у сфері автомобільного транспорту, визначати тривалість та 

послідовність робіт, потреби у ресурсах, прогнозувати наслідки реалізації проектів. РН 16. 

Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. РН 17. 

Організовувати ефективну виробничу діяльність структурних підрозділів підприємств 

автомобільного транспорту, малих колективів виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо 

експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів. РН 18. Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах життєвого циклу 

об’єктів автомобільного транспорту. РН 19. Здійснювати технічну діагностику автомобільних 

транспортних засобів, їх систем та елементів з використанням відповідних методів та засобів, а 

також технічних регламентів, стандартів та інших нормативних документів. РН 20. Збирати та 

аналізувати діагностичну інформацію про технічний стан автомобільних транспортних засобів. 

PH 21. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, 

бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем автомобільного транспорту. РН 22. 

Здійснювати адміністративне діловодство, документування та управління якістю згідно 

нормативно-правових актів, інструкцій та методик. РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та 

техніко-економічні показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. РН 24. 

Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і дослідження моделей об’єктів і 

процесів автомобільного транспорту, розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання 

інших складних задач автомобільного транспорту. РН 25. Презентувати результати досліджень та 

професійної діяльності фахівцям і нефахівцям, аргументувати свою позицію. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

- Правознавство 

 Вища математика 

 Фізичне виховання 

 Теорія механізмів і машин ч.1 

 Конструкція автомобілів та їх аналіз ч.2 

 Автомобільні двигуни, паливно-мастильні 

матеріали 

 Прикладні методи розрахунків на 

автотранспорті 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 150/5 80 70 32 32 16 Р +  + 

2 120/4 64 56 32 16 16 Р +  + 

3 90/3 48 42 32 16  Р +  + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

   Семестр1. Змістовий модуль № 1. Фізичні основи механіки   

1 ЛК №1 2 Тема. Вступ до курсу. 

Предмет фізики. Методи фізичного пізнання: дослід, гіпотеза, теорія. 

Фізика як культура моделювання. Вимірювання та його значення в 

науці. Елементи теорії розмірностей фізичних величин. Одиниці 

фізичних величин СІ, у відповідності до Державного стандарту України. 

Основні етапи історії фізики. Роль фізики в розвитку техніки і вплив 

техніки на розвиток фізики.  

[5] 

2 ЛБ №1 2 Тема. Вступне заняття до лабораторних робіт. Оцінювання похибки 

вимірювання. 
[6, 9] 

   Розділ 1. Фізичні основи механіки  

Тема 1.1. Елементи кінематики частинок 
 

3 ЛК №2 2 Предмет механіки. Фізичні моделі рухомих тіл: матеріальна точка 

(частинка), система матеріальних точок, тверде тіло, суцільне 

середовище. Простір і час в класичній механіці. Просторово-часові 

системи відліку.  

Тема 1.1. Кінематичний опис руху. Траєкторія, шлях, переміщення. 

Швидкість і прискорення в загальному випадку криволінійного руху. 

Принцип незалежності рухів. Базові рухи: прямолінійний рух та рух по 

колу. Рівняння та кінематичні характеристики базових рухів. 

[1-4] 

4 ЛБ №2 2 Тема 1.1. Лабораторна робота з кінематики. [6, 9] 

5 ПЗ№1 2 Тема 1.1.  Кінематика поступального та обертального рухів. [10 -16] 

   Тема 1.2. Динаміка частинок  

6 ЛК №3 2 Тема 1.2. Маса, сила, імпульс та їхні одиниці.  Поняття стану в 

класичній механіці. Основна задача динаміки. Перший закон Ньютона. 

Поняття інерційної системи відліку. Другий закон Ньютона як рівняння 

руху. Сила як похідна імпульсу. Третій закон Ньютона.  Взаємозв'язок та 

фізичний зміст законів Ньютона. Неінерційні системи відліку. Сили 

інерції. Приклади дії сил інерції в природі й техніці. 

[1-4] 

 СР 3 Тема 1.2. Інерційні системи відліку і механічний принцип відносності 

Галілея. Перетворення Галілея. Інваріанти перетворень Галілея. Теорема 

Коріоліса. Залежність прискорення сили тяжіння від широти. 

[1-4] 

7 ЛР №3 2 Тема 1.1. Лабораторна робота з кінематики. [6, 9] 

   Тема 1.3. Динаміка твердого тіла  

8 ЛК №4 2 Тема 1.3. Рух твердого тіла як суперпозиція поступного та 

обертального рухів. Поступний рух. Центр інерції (центр мас). Теорема 

про рух центру інерції.  Обертальний рух. Система центру інерції. 

Момент сили. Момент імпульсу. Основне рівняння динаміки твердого 

тіла (рівняння моментів). Рівняння динаміки обертального руху твердого 

тіла відносно нерухомої осі. Момент сили відносно осі. Плече сили. 

Момент інерції твердого тіла відносно осі. Теорема Штайнера. 

[1-4] 

9 ЛР №4 2 Тема 1.2. Лабораторна робота з динаміки частинок. [6, 9] 



 

10 ПЗ №2 2 Теми 1.2. - 1.3. Динаміка поступального і обертального руху. [10 -16] 

   Тема 1.4. Закони збереження в класичній механіці  

11 ЛК №5 2 Тема 1.4.  Ізольована система як фізична модель. Внутрішні та 

зовнішні сили. Закон збереження імпульсу та приклади  проявів його дії 

в природі й техніці.  Реактивний рух. Закон збереження моменту 

імпульсу та приклади його проявів в природі й техніці. Робота й 

потужність в механіці. Енергія. Механічна енергія в класичній механіці 

як сума кінетичної та потенційної енергій. Кінетична енергія частинки й 

механічної системи та її зв'язок з роботою зовнішніх і внутрішніх сил. 

Робота, потужність і кінетична енергія при обертальному русі тіла. 

Енергія тіла, що котиться. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 1.4. Зв'язок між кінетичними енергіями в різних системах відліку 

(теорема Кьоніга). 
[1-4] 

12 ЛР №5 2 Тема 1.3. Лабораторна робота з динаміки твердого тіла  [6, 9] 

13 ЛК №6 2 Тема 1.4.Фізичне (силове) поле. Аналіз концепцій близькодії та 

далекодії. Консервативні та неконсервативні поля. Потенційна енергія 

частинки в зовнішньому силовому полі та її зв'язок з діючою на 

частинку силою. Закон збереження енергії в класичній механіці та 

приклади його проявів в природі й техніці. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 1.4. Удар абсолютно пружних та непружних тіл. Маятник 

Максвела. 
[1-4] 

14 ЛР №6 2 Тема 1.4. Лабораторна робота на закони збереження в класичній 

механіці.  
[6, 9] 

15 ПЗ  №3 2 Тема 1.4. Закони збереження в класичній механіці.  [10 -16] 

   Тема 1.5. Елементи механіки суцільних середовищ  

 СР 3 Тема 1.5. Пружні напруги. Закон Гука. Розтягування та стискання 

стрижнів. Механічні властивості рідин і газів. Ідеальна та в’язка рідини. 

Рівняння рівноваги й руху ідеальної рідини. Гідростатика нестисливої 

рідини. Стаціонарний рух рідини. Рівняння Бернуллі. Гідродинаміка 

в’язкої рідини. Коефіцієнт в’язкості. Течія по трубі. Формула Пуазейля. 

Закон подібності. Формула Стокса. Гідродинамічна нестійкість. 

Турбулентність 

[1-4] 

   Змістовий модуль №2 Основи молекулярної фізики 

та термодинаміки  

2.1. Основи молекулярної фізики 

 

16 ЛК№8 2 Тема 2.1. Речовина як макроскопічна система. Молекулярно-

кінетичний та термодинамічний методи дослідження макроскопічних 

систем. Термодинамічні параметри макроскопічних систем. Рівноважні 

стани. Положення молекулярно-кінетичної теорії. Температура та її 

молекулярно-кінетичний зміст. Температурні шкали. Модель ідеального 

газу. Класичний принцип детальної рівноваги. Виведення основного 

рівняння молекулярно-кінетичної теорії для ідеального класичного газу 

та його порівняння з експериментальним рівнянням Менделеєва-

Клапейрона. Середня кінетична енергія частинки. Стала Больцмана. 

[1-4] 

17 ЛР №7 2 Теми 1.1 – 1.5. Колоквіум за модулем 1 «Фізичні основи механіки».  

   Тема 2.2. Явища перенесення  

18 ЛК №8 2 Тема 2.2. Поняття про фізичну кінетику. Час релаксації. Ефективний 

переріз розсіяння. Середня кількість зіткнень, середня довжина вільного 

пробігу молекул та ефективний діаметр молекул. Поняття про 

молекулярно-кінетичну теорію явищ перенесення. Час вирівнювання. 

Явище дифузії. Коефіцієнт дифузії. Дифузія у газах і твердих тілах. 

Явище теплопровідності. Температуропровідність. В’язкість. Коефіцієнт 

в’язкості газів і рідин. Динамічна і  кінематична  в’язкість. 

[1-4] 

19 ЛР №8 2 Теми 2.1.-2.2.  Лабораторна робота з основ молекулярної фізики або 

явищ перенесення. 
[6, 9] 

20 ПЗ №4 2 Тема 2.1.-2.2. Молекулярно-кінетична і термодинамічна теорії.  Явище [10 -13, 



 

перенесення. 17, 18] 

   Тема 2.3. Основи термодинаміки  

21 ЛК №9 2 Тема 2.3. Термодинамічний метод дослідження, його загальність і 

обмеженість. Рівноважні стани і термодинамічні процеси, їхнє 

зображення на термодинамічних діаграмах. Рівняння стану в класичній 

термодинаміці. Рівняння стану ідеального газу. Еквівалентність теплоти 

і роботи. Внутрішня енергія та інші термодинамічні функції. Перше 

начало термодинаміки. Робота в термодинаміці. Кількість теплоти та її 

обчислення. Теплоємність одноатомних і багатоатомних газів. Кількість 

ступенів свободи. Закон рівномірного розподілу енергії за ступенями 

свободи. Недостатність класичної теорії теплоємностей.  

[1-4] 

22 ЛР №9 2 Теми 2.1.-2.2.  Лабораторна робота з основ молекулярної фізики або 

явищ перенесення. 
[6, 9] 

23 ЛК №10 2 Тема 2.3. Застосування першого начала термодинаміки до ізопроцесів і 

адіабатного процесу ідеального газу. Друге начало термодинаміки. 

Оборотні та необоротні процеси. Коловий процес (цикл). Теплові 

машини. Теорема Карно. Максимальний ККД ідеальної теплової 

машини. Ентропія. Визначення ентропії макроскопічної системи через 

статистичну  вагу її макростану. Принцип зростання ентропії. Третє 

начало термодинаміки - теорема Нернста та її висновки. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 2.3. Поняття про нерівноважну термодинаміку. [1-4] 

24 ЛР №10 2 Тема 2.3. Лабораторна робота з основ термодинаміки. [6, 9] 

25 ПЗ №5 2 Тема 2.3. Основи термодинаміки [10 -13, 

17, 18] 

   Тема 2.4. Фазова рівновага і фазові  перетворення  

26 ЛК №11 2 Тема 2.4. Фази та фазові перетворення. Умови рівноваги фаз. Фазові 

діаграми. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Поняття про фазові переходи 

першого й другого роду. Критична точка, потрійна точка. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 2.4. Реальні гази та їхня відмінність від ідеальних газів. Рівняння  

Ван-дер-Ваальса. Методи  скраплення  газів. Особливості рідкого стану. 

Поверхневий натяг і поверхнева енергія. Капілярні явища. 

[1-4] 

27 ЛР №11 2 Тема 2.3. Лабораторна робота з основ термодинаміки. [6, 9] 

   Змістовий модуль №3  Е л е к т р о м а г н е т и з м  

Тема 3.1. Електростатика у вакуумі 
 

28 ЛК №12 2 Предмет учення про електрику та магнетизм. Електричний заряд. 

Електричне поле.  Дискретність електричного заряду. Закон збереження 

заряду.  

Тема 3.1. Закон Кулона. Напруженість електричного поля - його 

силова характеристика. Принцип суперпозиції. Розрахунок 

електростатичних полів методом суперпозиції. Робота сил 

електростатичного поля при переміщенні зарядів. Електричний 

потенціал – енергетична характеристика електростатичного поля. Зв'язок 

електричного потенціалу з напруженістю електростатичного поля. 

Графічне зображення (візуалізація) полів: силові лінії та 

еквіпотенціальні поверхні електростатичного поля. 

Інтегральні теореми електростатики. Потік та циркуляція векторного 

поля. Теорема Остроградського-Гаусса для напруженості 

електростатичного поля та її застосування до розрахунку 

електростатичних полів. Теорема про циркуляцію напруженості 

електростатичного поля. 

[1-4] 

29 ЛР №12 2 Теми 2.1 – 2.4. Колоквіум за модулем 2 «Основи молекулярної фізики 

та термодинаміки» 
 

30 ПЗ №6 2 Тема 3.1. Електростатика у вакуумі [10-13, 19, 

21, 22] 

31 ЛК №13 2 Тема 3.1.  Інтегральні теореми електростатики. Потік та циркуляція 

векторного поля. Теорема Остроградського-Гаусса для напруженості 
[1-4] 



 

електростатичного поля та її застосування до розрахунку 

електростатичних полів. Теорема про циркуляцію напруженості 

електростатичного поля. 

32 ЛР №13 2 Тема 3.3. Тема 3.3. Лабораторна робота з електрики.  

   Тема 3.2. Провідники і діелектрики в електростатичному полі  

33 ЛК №14 2 Тема 3.2. Ідеальний провідник. Вільні електричні заряди. Провідник в 

електричному полі. Явище електростатичної індукції. Розподіл зарядів в 

провідниках, які знаходяться в електростатичному полі. Поверхнева 

густина заряду. Умови на межі «провідник - вакуум». Електростатичний 

захист. Діелектрики. Поляризація діелектриків в електричному полі. 

Зв’язані (поляризаційні) заряди. Електричний диполь. Диполь в 

зовнішньому електричному полі. Поляризованість (вектор поляризації). 

Діелектрична сприйнятливість і діелектрична проникність . Електричне 

зміщення. Основні рівняння електростатики діелектриків. 

[1-4] 

34 ЛР №14 2 Тема 3.3. Лабораторна робота з електрики. [6, 9] 

35 ПЗ №7 2 Тема 3.2. Провідники і діелектрики в електростатичному полі. [10-13, 19, 

21, 22] 

36 ЛК №15 2 Тема 3.2. Граничні умови на межі розділу «діелектрик - діелектрик» та 

«провідник - діелектрик». Електрична ємність. Конденсатори. 

Електрична ємність конденсаторів різної геометричної форми. Системи 

конденсаторів. Енергія взаємодії електричних зарядів. Енергія 

заряджених провідників: одного (розташованого окремо) та системи 

провідників. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного 

поля. 

[1-4] 

37 ЛР №15 2 Тема 3.3. Лабораторна робота з електрики [6, 9] 

   Тема 3.3. Електричний струм  

38 ЛК № 16 2 Тема 3.3. Електричний струм, його характеристики та умови 

існування. Сила електричного струму. Вектор густини струму. Різниця 

електричних потенціалів, електрична напруга. Постійний електричний 

струм у твердому провіднику (резисторі). Електричний опір провідників. 

Закони Ома та Джоуля-Ленца для однорідної ділянки кола в інтегральній 

та диференціальній формах. Системи резисторів. Джерело струму. 

Сторонні сили. Електрорушійна сила. Електрорушійна сила 

гальванічного елементу. Закон Ома для ділянки кола з джерелом струму 

та для найпростішого замкненого електричного кола. Правила Кірхгофа. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 3.3. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. 

Електричний струм у газі. Процеси іонізації і рекомбінації. 

Електропровідність слабкойонізованих газів. Поняття про плазму. 

[1-4] 

39 ПЗ №8 2 Тема. 3.3. Електричний струм. [10-13, 19, 

21, 22] 

40 ЛР №16 2 Теми 3.1- 3.3. Колоквіум за модулем 3 « Електрика і постійний струм».  

   Семестр 2. 

Змістовий модуль № 3. Е л е к т р о м а г н е т и з м   
 

   Тема 3.4. Магнітостатика у вакуумі  

41 ЛК №17 2 Тема 3.4. Магнітне поле. Контур із струмом у магнітному полі. 

Магнітний момент контуру з електричним струмом. Вектор магнітної 

індукції - силова характеристика магнітного поля. Силові лінії 

магнітного поля. Вихровий характер магнітного поля. Постійне магнітне 

поле. Закон Біо-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиції магнітних полів. 

Магнітне поле найпростіших систем: прямолінійного провідника зі 

струмом, кругового струму. 

[1-4, 21-

23] 

42 ЛК №18 2 Тема 3.4. Закон Ампера. Робота з переміщення провідника та контуру 

із струмом у магнітному  полі. Визначення одиниці сили струму - 

ампера. «Потенційна енергія» контуру зі струмом в зовнішньому 

магнітному полі. Інтегральні теореми магнітостатики. Магнітний потік.  

Теорема Остроградського-Гаусса для магнітної індукції. Закон повного 

[1-4, 21-

23] 



 

струму для магнітного поля у вакуумі та його застосування до 

розрахунку магнітних полів тороїда та довгого соленоїда. Рух 

заряджених частинок в магнітному полі. Сила Лоренца. Рух зарядженої 

частинки в електричному та магнітному полях.  

 СР 2 Тема 3.4. Практичне застосування закономірностей руху заряджених 

частинок в електричному і магнітному полях: у прискорювачах, МГД-

генераторах, мас-спектрометрах, електронно-променевих приладах. 

Ефект Холла 

[1-4, 21-

23] 

43 ЛР №17 2 Тема 3.4. Лабораторна робота з магнетизму [6, 9] 

44 ПЗ №9 2 Тема 3.4. Магнітостатика у вакуумі [10-13, 19, 

21, 22] 

   Тема 3.5. Магнітне поле в речовині  

45 ЛК №19 2 Тема 3.5.  Магнітне поле в речовині. Магнітне поле заряду, який 

рухається. Молекулярні струми. Магнітні моменти атомів. 

Намагніченість. Магнітна сприйнятливість і магнітна проникність. 

Напруженість магнітного поля. Умови на межі розділу двох середовищ. 

Типи магнетиків: діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики. Дослід 

Столетова. Неможливість класичної теорії магнетизму. Основні рівняння 

магнітостатики в речовині. Застосування законів магнітостатики в 

техніці. Закон повного струму для магнітного поля в речовині. 

[1-4] 

   Тема 3.6. Електромагнітна індукція  

46 ЛК №20 2 Тема 3.6. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Закон 

Ленца. Закон електромагнітної індукції в формі Максвелла. Явища 

самоіндукції та взаємної індукції. Індуктивність. Власна індуктивність 

довгого соленоїда.  Взаємна індуктивність. Установлення та зникнення 

струму в електричному колі. Практичні застосування електромагнітної 

індукції. 

Магнітна енергія струму. Енергія магнітного поля. 

[1-4] 

47 ЛР №18 2 Тема 3.6. Лабораторна робота з магнетизму [6, 9] 

48 ПЗ №10 2 Тема 3.6. Електромагнітна індукція [10-13, 19, 

21, 22] 

   Тема 3.7. Основи теорії Максвелла для електромагнітного поля  

49 ЛК №21 2 Тема 3.7. Фарадейове та максвеллове тлумачення явища 

електромагнітної індукції. Пояснення Максвеллом виникнення е. р. с. 

індукції. Вихрове електричне поле. Перше рівняння Максвелла в 

інтегральній формі. 

Струми зміщення. Дослід Ейхенвальда.  Друге рівняння Максвелла  в 

інтегральній формі. Струми Фуко, скін-ефект. Електромагнітне поле. 

Система рівнянь Максвелла в інтегральній формі. Матеріальні рівняння.  

Основні особливості теорії Максвелла, її наукове та практичне 

значення. 

[1-4] 

   Змістовий модуль №4  Ф і з и к а  к о л и в а н ь  і  х в и л ь   

Тема 4.1. Гармонічний осцилятор 
 

50 ЛК №22 2 Поняття про коливальні процеси. Єдиний підхід до коливань різної 

фізичної природи. Поняття про лінійні та нелінійні коливання. 

Класифікація коливань. 

Тема 4.1. Власні вільні коливання одновимірного осцилятора – 

гармонічні коливання. Характеристики гармонічних коливань: зміщення 

від положення рівноваги, амплітуда, період, лінійна й циклічна частоти, 

фаза, початкова фаза. Необхідні та достатні умови існування 

гармонічних коливань. Диференціальне рівняння гармонічних коливань. 

Приклади гармонічних осциляторів різної фізичної природи: 

пружинний, фізичний та математичний маятники; ідеальний коливний 

контур. Енергетичні співвідношення для осцилятора. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 4.1. Фазова площина осцилятора. Ізохронність. Поняття про 

зв'язані осцилятори. 
[1-4] 



 

51 ЛР №19 2 Тема 4.1. Лабораторна робота  з гармонічних коливань [7, 9] 

52 ПЗ №11 2 Теми 3.4 – 3.7. Колоквіум за модулем 3 «Магнетизм»  

53 ЛК №23 2 Тема 4.1. Додавання гармонічних коливань одного напрямку. 

Графічний спосіб зображення гармонічних коливань з допомогою 

вектору, що обертається. Векторні діаграми. Биття. Додавання 

взаємоперпендикулярних коливань. Фігури Ліссажу. Практичні 

застосування додавання коливань. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 4.1. Спектр довільного коливання. Теорема Фур’є. Фізичний 

зміст спектрального розкладу. Модульовані коливання. Осцилятор як 

спектральний прилад. Спектр амплітудно-модульованого коливання. 

[1-4] 

   Тема 4.2. Згасаючі, вимушені, параметричні та нелінійні 

коливання 
 

54 ЛК №24 2 Тема 4.2. Власні згасаючі механічні коливання та їхнє диференціальне 

рівняння. Логарифмічний декремент згасання, добротність, час 

релаксації. Найпростіший контур де відбуваються власні згасаючі 

електромагнітні коливання. 

[1-4] 

55 ЛР №20 2 Тема 4.2. Лабораторна робота  з згасаючих коливань. [7, 9] 

56 ПЗ №12 2 Тема 4.1. Гармонічний осцилятор. Тема 4.2. Згасаючі, вимушені 

коливання 
[10-13, 16] 

57 ЛК №25 2 Тема 4.2. Вимушені механічні коливання осцилятора під дією 

гармонічної сили. Процес установлення коливань. Амплітуда і фаза 

вимушених коливань. Резонанс. Вимушені коливання в електричних 

колах. Метод комплексних амплітуд. Імпеданс. Генератор змінного  

струму.  Кола змінного струму. Поняття про параметричні коливання 

осцилятора. Параметричний резонанс. Фізичні системи, що містять 

нелінійність. Автоколивання. Зворотний зв'язок. Поняття про 

релаксаційні коливання 

[1-4] 

   Тема 4.3. Хвильові процеси  

58 ЛК №26 2 Тема 4.3. Хвилі та умови їхнього виникнення й існування. Основні 

типи хвиль за їхньою фізичною природою. Загальні характеристики 

хвильових процесів. Фронт хвилі, хвильова поверхня: плоскі, сферичні 

та циліндричні хвилі. Фазова швидкість, довжина хвилі, хвильове число 

і хвильовий вектор. Зв’язок фазової швидкості з хвильовим вектором. 

Плоска хвиля та її рівняння. Принцип суперпозиції хвиль і межі його 

застосування. Когерентність. Зв’язок між різницею ходу хвиль та 

різницею фаз. Інтерференція синусоїдальних хвиль. Стоячі хвилі. Вузли 

і пучності. Механізм утворення механічних хвиль. Пружні хвилі в 

твердих тілах, газах і рідинах. Енергія механічних хвиль. Потік енергії. 

Вектор Умова.  

[1-4] 

 СР 2 Тема 4.3. Поширення хвиль в середовищах з дисперсією. Групова 

швидкість та її зв’язок з фазовою швидкістю. Ефект Допплера. 
 

59 ЛР №21 2 Тема 4.3. Лабораторна робота  з хвильових процесів [7, 9] 

60 ПЗ №13 2 Тема 4.3. Хвильові процеси [10-13, 16] 

61 ЛК №27 2 Тема 4.3. Електромагнітні хвилі. Передбачення існування 

електромагнітних  хвиль в теорії Максвелла. Швидкість поширення 

електромагнітних хвиль в середовищі. Закон Максвелла. Досліди Герца 

та інших вчених щодо експериментального вивчення електромагнітних  

хвиль. 

Плоска монохроматична електромагнітна хвиля, її рівняння та 

властивості. Поляризація хвиль.  

[1-4] 

 СР 2 Тема 4.3. Енергія електромагнітних хвиль. Потік енергії. Вектор 

Пойнтинга. Відкриття  радіозв’язку. Роботи  Пільчикова. 
[1-4] 

   Змістовий модуль №5  О п т и к а   

Тема 5.1. Основи прикладної оптики 
 

62 ЛК №28 2 Розвиток уявлень про природу світла. Геометрична, скалярна хвильова, 

електромагнітна та квантова моделі світла, їхні основні положення. 
[1-4] 



 

Тема 5.1. Закони розповсюдження, відбивання та заломлення світла.  

Заломлення світла на сферичній поверхні. Тонкі лінзи. Оптичні 

системи лінз. Лупа, окуляр, телескоп, мікроскоп. Недоліки зображень і 

аберації оптичних систем. Фотометрія. Енергетичні та світлові одиниці, 

зв’язок між ними. Основні закони фотометрії. 

63 ЛР №22 2 Теми 4.1. – 4.3. Колоквіум за модулем 4  «Фізика коливань та 

хвиль» 
[7, 9] 

64 ПЗ №14 2 Тема 5.2. Інтерференція світла [10-13, 20, 

23, 24] 

   Тема 5.2. Інтерференція світла  

65 ЛК №29 2 Тема 5.2. Інтерференція монохроматичних хвиль. Розрахунок 

інтерференційної картини від двох джерел. Інтерференція світла в 

тонких плівках, смуги рівної товщини та рівного нахилу. Кільця 

Ньютона. Просвітлення оптики. Квазімонохроматичні хвилі. Функція 

когерентності. Час і довжина когерентності. Часовий і спектральний 

розгляд інтерференційних явищ. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 5.2. Інтерферометри (Майкельсона, Лінника та ін.) та їх 

практичні застосування. 
[1-4] 

   Тема 5.3. Дифракція світла  

66 ЛК №30 2 Тема 5.3. Загальне формулювання дифракційної задачі. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. Дифракція  Френеля і Фраунгофера. Дифракція 

Френеля. Метод зон Френеля. Дифракція на круглому отворі та диску. 

Дослід Араго (пляма Пуассона). Дифракція Фраунгофера. Дифракція на 

одній щілині. Дифракційні ґрати. Дифракційні ґрати, як спектральний 

прилад та його характеристики (роздільна здатність, дисперсія). 

[1-4] 

 СР 1 Тема 5.3. Основні принципи голографії та її практичні застосування [1-4] 

67 ЛР №23 2 Тема 5.2.  Лабораторна робота  з інтерференції світла [7, 9] 

68 ПЗ №15 2 Тема 5.3. Дифракція світла [10-13, 20, 

23, 24] 

   Тема 5.4. Розповсюдження світла в речовині  

69 ЛК №31 2 Тема 5.4. Основні явища, що спостерігають при розповсюдженні 

світла в речовині та їхній загальний механізм. Розсіяння світла та прояви 

цього явища в природі. Явище дисперсії світла. Поняття про механізм 

дисперсії світла. Поглинання світла. Закон Бугера-Ламберта. Зв'язок 

дисперсії з поглинанням. Спектральний аналіз, його наукове та 

практичне застосування.  

[1-4] 

 СР 1 Тема 5.4. Ефект Черенкова. [1-4] 

70 ЛК №32 2 Тема 5.4. Поляризація світла. Поляризація світла при відбиванні та 

заломленні, закон Брюстера. Подвійне променезаломлення в одноосних 

кристалах та його пояснення. Закон Малюса. Поляризаційні прилади. 

Призма Ніколя. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 5.4. Поняття про інтерференцію поляризованих хвиль. Штучна 

оптична анізотропія при механічній деформації ізотропних тіл та її 

практичні застосування. Електрооптичні та магнітооптичні явища 

(ефекти Керра, Коттона-Муттона, Фарадея). 

 

71 ЛР №24 2 Тема 5.3.  Лабораторна робота  з дифракція світла [7, 9] 

72 ПЗ №16 2 Теми 5.1. – 5.4. Колоквіум за модулем 5 «Оптика»  

   Семестр 3. 

Змістовий модуль №6  О с н о в и  с у ч а с н о ї  ф і з и к и   
 

   Тема 6.1. Основи релятивної механіки  

73 ЛК № 33 2 Тема 6.1. Релятивна кінематика. Проблема простору і часу. Постулати 

спеціальної теорії відносності. Відносність одночасності. Інтервал. 

Перетворення Лоренца. Висновки з перетворень Лоренца: скорочення 

рухомих масштабів довжини, сповільнення ходу рухомих годинників. 

Закон додавання швидкостей. Інваріанти перетворень Лоренца як прояв 

взаємозв'язку простору і часу. Поняття про релятивну динаміку. 

[1-4] 



 

Коваріантність законів природи щодо  перетворень Лоренца. Релятивний 

імпульс. Робота та енергія. Закони збереження енергії та імпульсу. 

Поняття про загальну теорію відносності. 

   Тема 6.2. Елементи квантової оптики  

74 ЛК №34 2 Тема 6.2. Теплове рівноважне випромінення чорного тіла, його закони: 

Кірхгофа, Стефана-Больцмана, Віна. Принципові труднощі при 

пояснюванні цих законів в рамках класичної фізики (формула Релея-

Джинса, «ультрафіолетова катастрофа»). Квантова гіпотеза і формула 

Планка. Стала Планка. Фотони. Енергія, імпульс і маса фотонів. 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Оптична пірометрія. 

Зовнішній фотоефект. Досліди Герца, Столетова та ін. зі встановлення 

закономірностей зовнішнього фотоефекту. Теорія Ейнштейна для 

фотоефекту. Багатофотонний фотоефект. Практичні застосування 

фотоефекту. Ефект Комптона. Досліди Лебедева. Квантові і хвильові 

пояснення тиску світла. 

[1-4] 

75 ЛР №25 2 Тема 6.2. Лабораторна робота з квантової оптики [7, 9] 

   Тема 6.3. Основи нерелятивної квантової механіки  

76 ЛК №35 2 Тема 6.3. Гіпотеза де Бройля. Експериментальне підтвердження 

хвильових властивостей частинок речовини. Дифракція електронів 

(досліди Девіссона і Джемера та ін.). Дифракція нейтронів, атомів, 

молекул. Практичні застосування дифракції частинок: електронографія, 

нейтронографія. Принцип невизначеності Гайзенберга Співвідношення 

невизначеностей Гайзенберга-Вайля та Гайзенберга-Фока. Набори 

одночасно вимірюваних величин. Пояснення поведінки мікрочастинок у 

двощільовому інтерферометрі. Принцип відповідності. 

[1-4] 

77 ЛК №36 2 Тема 6.3. Завдання стану мікрочастинок: класичне та квантове. 

Хвильова функція, природні умови. Імовірність в квантовій теорії. 

Фізичний зміст хвильової функції. Принцип суперпозиції станів. Часове 

рівняння Шредінгера. Стаціонарні стани. Рівняння Шредінгера для 

стаціонарних станів. Вільна частинка.  

Частинка в одновимірній прямокутній «потенційній ямі». Вплив форми 

потенційної ями на квантування енергії частинки. Гармонічний 

квантовий осцилятор. Нульові коливання. Тунельний ефект. 

Проходження частинки над і під бар'єром. Несуперечність тунельного 

ефекту закону збереження енергії. Пояснення тунельного ефекту за 

допомогою співвідношень невизначеностей. 

[1-4] 

78 ЛР №26 2 Тема 6.3. Лабораторна робота з квантової механіки [8, 9] 

   Тема 6.4. Атом  

79 ЛК №37 2 Тема 6.4. Труднощі класичної фізики при поясненні будови і 

стабільності атому. Модель атому Резерфорда. Потенціали збудження і 

іонізації атомів. Експериментальне обґрунтування ідеї квантування 

(дискретності) стану атому (досліди Франка і Герца). Лінійчасті спектри 

воднеподібних атомів. Спектральні серії в спектрі випромінення атому 

водню. Дискретність енергетичних рівнів атомів. Найважливіші 

уявлення теорії Бора. Стаціонарні квантові стани. Правило частот Бора. 

Утруднення теорії Бора. Пояснення стійкості атома водню за допомогою 

співвідношення невизначеностей Гайзенберга. Воднеподібні атоми. 

Правила квантування енергії і азимутального моменту імпульсу 

воднеподібних атомів. Головне, азимутальне і магнітне квантові числа. 

Енергетичні рівні. Виродження енергетичних рівнів. Просторовий 

розподіл електронів в атомі водню. Симетричний стан електрону в атомі 

водню. 

[1-4] 

80 ЛК №38 2 Тема 6.4. Складні атоми. Лужні метали та їх спектри. Спін. Ферміони і 

бозони. Дослід Штерна і Герлаха. Механічний і магнітний моменти 

атомів. Типи зв’язку електронів у атомах. Структура електронних рівнів 

і спектри складних атомів. Ефект Штарка. Ефект Зеємана. Ширина 

енергетичних рівнів та спектральних ліній. Поняття про парамагнітний 

[1-4] 



 

резонанс і його відкриття Завойським. Принцип тотожності. Симетрія 

хвильової функції. Принцип Паулі. Розподіл електронів у атомі по 

станах. Періодична система елементів Д.І.Менделеєва.  

 СР 2 Тема 6.4. Рентгенівські спектри. [1-4] 

81 ЛР №27 2 Тема 6.4. Лабораторна робота з квантової механіки [8, 9] 

   Тема 6.5. Молекула  

 СР 3 Тема 6.5. Фізична природа хімічного зв’язку. Іонний і ковалентний 

типи зв’язку. Молекула водню. Обмінна взаємодія. Енергетична 

структура молекул. Електронні терми двохатомної молекули. Коливання 

та обертання двохатомної молекули. Коливальна та обертальна 

структура термів. Молекулярні спектри. 

[1-4] 

   Тема 6.6. Елементи статистичної фізики  

82 ЛК№39 2 Тема 6.6. Імовірність і флуктуації. Фазовий простір. Розподіл Гіббса. 

Розподіл Максвелла для частинок класичного ідеального газу за 

абсолютними значеннями швидкості. Швидкості теплового руху 

частинок. Розподіл Больцмана. Розподіл Максвелла-Больцмана. 

Статистичний опис квантової системи. Елементарна комірка. Густина 

станів. Різниця між квантово-механічною та статистичною імовірністю. 

Квантові ідеальні гази. Розподіли Бозе-Ейнштейна та Фермі-Дірака. 

Енергія Фермі, рівень Фермі.  

[1-4] 

   Тема 6.7. Кристали  

83 ЛК№40 2 Тема 6.7. Будова кристалів. Характер хімічних зв’язків у твердих тілах. 

Дослідження кристалічних структур методами рентгено-, електро- і 

нейтронографії. Дефекти кристалів. Дислокації. Акустичні і оптичні 

коливання кристалічних ґрат. Поняття про фонони. Теплоємність 

кристалів при низьких і високих температурах. 

[1-4] 

84 ЛР №28 2 Тема 6.4. Лабораторна робота з квантової механіки [8, 9] 

   Тема 6.8. Поняття про зонну теорію твердих  тіл  

85 ЛК №41 2 Тема 6.8. Зонна структура енергетичного спектру електронів. 

Енергетичні зони у кристалах. Розподіл електронів за енергетичними 

зонами. Кількість енергетичних станів електронів у зоні. Валентна зона, 

заборонена зона і зона провідності. Заповнення зон: метали, діелектрики, 

напівпровідники. Поняття про діркову провідність. Динаміка електронів 

у кристалічних ґратах. Поняття про ефективну масу. Квазічастинки - 

електрони провідності і дірки. 

[1-4] 

   Тема 6.9. Електропровідність  речовини  

86 ЛК №42 2 Тема 6.9. Носії струму в металах. Класична електронна теорія металів 

та її вади. Поняття про квантову природу електропровідності металів. 

Розподіл електронів провідності за енергіями та його залежність від 

температури. Квантова природа магнетизму речовини. Надпровідність. 

Куперівське спарювання. Кулонівське відштовхування та фононне 

притягування. Тунельний контакт. Ефект Джозефсона та його 

застосування. Високотемпературна надпровідність. 

[1-4] 

87 ЛР №29 2 Тема 6.9. Лабораторна робота з електропровідності  речовини [8, 9] 

88 ЛК №43 2 Тема 6.9. Класифікація напівпровідникових матеріалів. Власна та 

домішкова електропровідність напівпровідників та їхня температурна 

залежність. Електронний і дірковий напівпровідники. p-n-перехід.  

Фотоелектричні явища у напівпровідниках: фотопровідність, 

фотоелектрорушійна сила. Принцип дії сонячної батареї 

[1-4] 

   Тема 6.10. Елементи квантової електроніки [1-4] 

89 ЛК №44 2 Тема 6.10. Люмінесценція. Поняття про рідкі кристали.  

Елементарна квантова теорія випромінювання. Вимушене та спонтанне 

випромінювання фотонів. Коефіцієнти Ейнштейна для індукованих 

переходів дворівневої системи. 

Принцип роботи квантового генератора. Метод трьох рівнів. 

Основні етапи розвитку електроніки. Твердотільні і газорозрядні лазери. 

[1-4] 



 

Напівпровідникові лазери. Хімічні лазери. Застосування квантової електроніки.  

 СР 3 Тема 6.10. Оптоелектроніка і волоконна оптика. Елементи нелінійної 

оптики: самофокусування, генерація оптичних гармонік. 
[1-4] 

90 ЛР №30 2 Тема 6.9. Лабораторна робота з електропровідності  речовини [8, 9] 

   Тема 6.11. Атомне ядро  

91 ЛК №45 2 Тема 6.11. Характеристики ядер: заряд, розмір і маса. Склад ядра за 

Іваненко і Гайзенбергом. Нуклони. Масове і зарядове числа. Момент 

імпульсу ядра і його магнітний момент. Неможливість існування 

електронів у атомних ядрах. Взаємодія нуклонів в ядрі і поняття про 

властивості та природу ядерних сил. Обмінна взаємодія. Дефект маси. 

Дефект маси і енергія зв’язку ядер. Залежність питомої енергії зв’язку 

від масового числа і стійкість ядер. Феноменологічні моделі ядра: 

газова, краплинна та оболонкова. Ядерні реакції. Механізми ядерних 

реакцій. Основні типи ядерних реакцій. Радіоактивні перетворення 

атомних ядер. Природна радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. 

Активність радіонукліду.  

[1-4] 

92 ЛК №46 2 Тема 6.11. Механізми і закономірності альфа-, бета- і гама-розпаду ядер. 

Квантовий характер енергетичної структури ядер. Узгодження законів бета-

розпаду із законами збереження. Нейтрино і антинейтрино. Протонна 

радіоактивність. Штучні ядерні реакції. Дослід Резерфорда. Ланцюгова реакція 

поділу ядер. Ядерний реактор. Ідея брідерного ядерного реактора. Термоядерні 

реакції. Проблема джерел енергії. Енергія зірок. Керований термоядерний 

синтез. Атомна і воднева бомби. 

[1-4] 

 СР 2 Тема 6.11.  Дозиметрія. Принцип дії дозиметричних приладів. [1-4] 

93 ЛР №31 2 Тема 6.11. Лабораторна робота з атомного ядра [8, 9] 

   Тема 6.12. Поняття про фізику елементарних частинок  

94 ЛК №47 2 Тема 6.12. Речовина і поле. Елементарні частинки. Основні типи 

фундаментальних взаємодій: сильна, електромагнітна, слабка і 

гравітаційна. Частинки і античастинки. Народження і анігіляція пари з 

електрона і позитрона.  

[1-4] 

 СР 3 Тема 6.12. Класифікація елементарних частинок. Взаємодія частинок. 

Кварки. Закони збереження при взаємодії елементарних частинок. Про 

єдині теорії матерії. Проблема елементарних частинок. 

[1-4] 

95 ЛК №48 2 З а к л ю ч н а  л е к ц і я .  С у ч а с н а  ф і з и ч н а  

к а р т и н а  с в і т у  

Стислий історичний огляд основних фізичних картин світу.  

Поняття про найважливіші проблеми сучасної фізики і астрофізики.  

Розвиток сучасної фізики. Прогрес фізичної науки - основа розвитку 

техніки. 

[1-4] 

96 ЛР №32 2 Тема 6.11. Лабораторна робота з атомного ядра  

Разом (годин) 253   

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості аудиторних годин 

на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються студентом самостійно (п. 3 

додатку 8).  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 

 



 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість годин за 

семестрами 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 24 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  24 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  

45 

4 

Виконання індивідуального завдання (реферати, доповідь на 

студентській науковій конференції, виконання ускладненого варіанту 

лабораторної роботи,  участь у створенні нових лабораторних робіт, 

тощо) 

79 

 Разом 182 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

______________________Розрахункове завдання______________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

Перший семестр 

1. Розрахункове завдання з механіки, молекулярної фізики та 

термодинаміки, електрики 

 

16 

Другий семестр 

2. Індивідуальне завдання з  магнетизму,  фізики коливань та хвиль, 

оптики. 

 

16 

Третій семестр 

3. Індивідуальне завдання з квантової механіки та фізики атомів та 

атомного ядра, фізики твердого тіла. 

 

16 

 

Розрахунково-графічне завдання складається з  набору типових задач з 

відповідної теми. Студент вирішує задачі згідно до свого варіанту. При виконанні 

розрахунково-графічного завдання студент застосовує та вдосконалює знання та 

вміння отримані в процесі аудиторного та самостійного вивчення курсу загальної 

фізики. 
 



 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні використовуються наступні методи: пояснювально-

ілюстративний метод використовується при введенні понять, вивченні базових 

структур алгоритмів, правил конструювання алгоритмів, мов програмування, 

принципів будови комп'ютера, основних функцій текстових і графічних редакторів, 

електронних таблиць, баз даних, експертних систем, основних послуг Інтернету, 

методів і способів розв'язування різних класів задач тощо. 

При цьому методі навчання діяльність викладача зводиться до подання нового 

навчального матеріалу, а діяльність студентів – до сприймання, усвідомлення, 

запам'ятовування матеріалу. Навчальний матеріал при цьому співвідноситися з 

досвідом студентів наступним чином: вперше повідомляється і засвоюється 

індуктивним способом – без опори на попередні знання студентів. 

Наступний метод – репродуктивний метод застосовується під час повторення 

вивченого на парі, виконання завдання по вивченню матеріалу для самостійного 

вивчення. Діяльність викладача при цьому – аналізувати відповідь студента, 

виправляти його помилки; діяльність студентів – відтворювати те, що було зроблено 

в аудиторії. Репродуктивний метод використовується для формування в студентів 

уміння застосовувати знання. 

Викладач дає завдання, а студенти їх виконують: розв'язують задачі – за 

зразком, шляхом застосування теоретичних знань, за допомогою вже відомого 

способу. Будь-які вправи можуть бути індуктивними дедуктивними або такими, які 

виконуються за аналогією. Але в усіх випадках маються на увазі дії, які вже 

неодноразово виконувались. 

Система репродуктивних методів сприяє збагаченню студентів знаннями і 

вміннями, формуванню в них навичок здійснення основних розумових операцій. 

Для розвитку творчих здібностей студентів потрібні репродуктивні знання. 

Пошуковий метод. При використанні комп'ютера разом з програмним 

забезпеченням та комп'ютерних мереж виникають питання не стільки про засвоєння 

або запам'ятовування конкретних відомостей, скільки про уміння орієнтуватися у 

величезній масі доступної інформації добувати з неї конкретні знання правильно 

будувати запити до інформаційно-пошукових систем уміти швидко і гнучко 

коригувати свій запит при невдалому пошукові. 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лабораторних 

робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів, колоквіумів, 

виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт, ректорських 

контрольних робіт тощо.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

семінарських заняттях; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за допомогою 

перевірки виконаних завдань, реферату за обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний контроль за 

виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по екзаменаційних 

білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями, а також шляхом 

тестування з використанням технічних засобів. Можливе поєднання різних форм 

контролю. Форма проведення семестрового контролю зазначається в робочій 

програмі навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть враховуватись 

як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, лабораторних та 

семінарських занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 



 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента  

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 30 
 

10  
 

20 100 

 

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 
Рейтингова 

Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 

та її 

визначення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

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) 

Незадовільно 

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) 

Незадовільно - 

- 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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