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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Фізика” 

складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалаврів» 

з напряму підготовки 8.05090103 "Радіоелектронні пристрої, системи та 

комплекси", спеціальності 0509 "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та 

зв’язок" 

Дана дисципліна є нормативною  за спеціальністю 0509 "Радіотехніка, 

радіоелектронні апарати та зв’язок". 

Викладається у III та IV семестрі 2 курсу в обсязі – 396 год. (11 кредитів ECTS) 

зокрема: лекції – 102 год., практичні та семінарські заняття – 51 год., 

лабораторні – 34год., самостійна робота – 209 год. У курсі передбачено 6 

змістових модулів та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – 

іспитом у кожному семестрі. 

Мета дисципліни – одержання студентами базових знань з основних 

розділів загального курсу фізики, що відповідають професійному напряму 

Завдання – за своїм інформаційним обсягом дисципліна складає основу 

для засвоєння нових знань, прогресивних технологій, різноманітних інновацій. 

Знання студенти набувають за рахунок засвоєння лекційного матеріалу, 

виконання завдань на практичних заняттях, виконання циклу лабораторних 

робіт. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). 

Нормативна навчальна дисципліна "Фізика", у відповідності до галузевого 

стандарту вищої освіти, є складовою циклу природничо-наукової підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом 8.05090103 

"Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" та базовою для вивчення всіх 

дисциплін, віднесених до циклу професійної та практичної підготовки. Згідно з 

освітньо-професійною програмою (ОПП) навчальна дисципліна "Фізика" 

містить блоки змістовних модулів: "Фізичні основи механіки" (шифр ПН.005), 

„Електрика та магнетизм” (ПН.006), „Коливання та хвилі” (ПН.007), „Квантова 

фізика” (ПН.008) і „Статистична фізика та термодинаміка” (ПН.009). 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  

Навчальна дисципліна "Фізика" включає основні методи та моделі, 

які застосовуються у фізичній науці, фізичні поняття, що вивчаються та 

ілюструються застосуваннями при дослідженні та розробці радіотехнічних 

засобів, виробництві та технічному обслуговуванні пристроїв, систем та 

комплексів для генерування, формування, управління, випромінювання, 

приймання, оброблення та відтворення інформації в радіо- та оптичному 

діапазонах електромагнітних хвиль. 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
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Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 9, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 

10 – 17, ЗМ3– теми 18 – 25, ЗМ4– теми 26 – 34, ЗМ5– теми 35 – 43, ЗМ6– теми 44 – 51. 

Обов’язковим для іспиту є залік за результатами виконання лабораторних робіт. 

 

Поточне оцінювання за формами контролю у ІІІ семестрі: 

 ЗМ1,2 ЗМ3,4 
Min. – 5 балів Max. – 15 балів Min. – 8 балів Max. – 25 балів 

Усна відповідь 2 5 2 5 

Модульна контрольна 
робота 1 

3 10   

Модульна контрольна 
робота 2 

  3 10 

Колоквіум   5 10 

 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 22 бали для одержання іспиту є обов’язковим відпрацювання лабораторних занять (з 

отриманням заліку) та перездача МКР. 

 

Підсумкове оцінювання: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Змістовий 

модуль3 (ЛР) 

іспит  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 5 10 7 22 60 

Максимум 15 25 20 40 100 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 91 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності 

За 100 – бальною 

шкалою 

За національною 

шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

IІІ семестр 

Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки (З.02.ПР.О.03.19) 

1 
Вступ. 

Тема 1. Основи кінематики 

2 2 4 

2 Тема 2. Динаміка матеріальної точки 2 2 8 

3 Тема 3. Закони збереження імпульсу. Реактивний рух. 2 2 4 

4 Тема 4. Поле тяжіння. Рух в полі центральних сил. 2  2 

5 Тема 5. Сили пружності та тертя в механіці 2  4 

6 
Тема 6. Механічна енергія та робота. Закон збереження 

механічної енергії 
2 2 4 

7 
Тема 7. Динаміка обертального руху. Неінерційні 

системи відліку 

2  4 

8 
Тема 8. Елементи статики. Основи статики та динаміки 

рідин і газів 

2  2 

9 Тема 9. Елементи спеціальної теорії відносності 2  4 

 ВСЬОГО за ЗМ2 18 8 36 

Змістовий модуль 2 Статистична фізика та термодинаміка (З.02.ПР.О.03.24) 

10 
Вступ. 

Тема 10. Основні положення статистичної фізики. 
2  4 

11 Тема 11. Явища переносу (перенесення) 2 2 5 

12 Тема 12. Основи термодинаміки 2 2 5 

13 Тема 13. Реальні гази. 2  4 

14 Тема 14. Тверді тіла 2 2 5 

15 Тема 15. Агрегатні стани речовини та фазові переходи. 2  5 

16 Тема 16. Поверхневі явища 2  4 

17 Тема 17. Фазові перетворення 2  4 

 ВСЬОГО за ЗМ2 16 6 36 

Змістовий модуль 3 Електричні заряди, струми та поля (З.02.ПР.О.03.20) 

18 

Вступ. 

Тема 18. Закон Кулона. Теорема Остроградського-
Гаусса. 

2 2 4 
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19 Тема 19. Потенціал електростатичного поля. 2 2 8 

20 Тема 20. Електричне поле в діелектриках. Вектор 
поляризації. 

2 2 4 

21 Тема 21. Провідники в електростатичному полі. 
Ємність. Енергія електростатичного поля. 

2  2 

22 Тема 22. Постійний електричний струм. 2  4 

23 Тема 23. Закон Ома. Правила Кірхгофа. 2 2 4 

24 Тема 24. Струм у металах та електролітах. 2 2 4 

25 Тема 25. Електричний струм у газах та вакуумі. 2  2 

 ВСЬОГО за ЗМ3 16 10 32 

Змістовий модуль 4 Електричний струм та магнітне поле (З.02.ПР.О.03.21) 

26 
Вступ. 

Тема 26. Магнітне поле. 
2  4 

27 Тема 27. Взаємодія магнітного поля зі струмом. 2 2 4 

28 Тема 28. Магнетики. 2  4 

29 Тема 29. Електромагнітна індукція. 2 2 4 

30 Тема 30. Електромагнітні коливання в коливному 
контурі. 

2 2 4 

31 Тема 31. Змінний електричний струм. 2 2 4 

32 Тема 32. Єдине електромагнітне поле 2  4 

33 Тема 33. Система рівнянь Максвела для електромаг-
нітного поля. 

2 2 4 

34 Тема 34. Властивості електромагнітних хвиль. 2  4 

 ВСЬОГО за ЗМ4 18 10 36 

IV семестр 

Змістовий модуль 5 Коливання та хвилі (З.02.ПР.О.03.22) 

35 Тема 35. Коливальні процеси.  2  4 

36 Тема 36. Коливання маятників та струмів в коливних 
контурах. 

2 2 4 

37 Тема 37. Загальні характеристики вимушених 
коливань. 

2  4 

38 Тема 38. Механічні хвилі.  2  4 

39 Тема 39. Розповсюдження хвиль у пружному 
середовищі. Звукові хвилі. 

2 2 4 

40 Тема 40. Основи променевої оптики 2 2 4 

41 Тема 41. Хвильова оптика 2  4 

42 Тема 42. Дифракція світла 2 2 4 
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43 Тема 43. Поляризація та дисперсія світла 2  4 

 ВСЬОГО за ЗМ5 18 8 36 

Змістовий модуль 6 Квантова фізика (З.02.ПР.О.03.23) 

44 Вступ. 

Тема 44. Квантова оптика 
2 2 4 

45 Тема 45. Корпускулярно - хвильовий дуалізм кванто-
вих об'єктів 

2 2 2 

46 Тема 46. Модель атома за Бором 2 2 4 

47 Тема 47. Атом в зовнішніх полях. 2 2 4 

48 Тема 48. Спонтанне та вимушене випромінювання. 
Підсилення світла. 

2  4 

49 Тема 49. Елементи фізики твердого тіла 2  4 

50 Тема 50. Елементи фізики ядра 2  4 

51 Тема 51. Елементарні частинки 2  4 

 ВСЬОГО за ЗМ6 16 8 36 

52 Підсумкова модульна  контрольна  робота  2  

 ВСЬОГО 102 51 209 

Загальний обсяг 396 год., в тому числі: 

Лекцій – 102 год. 

Семінари –51 год. 

Лабораторні роботи - 34 

Самостійна робота - 209 год. 
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ПРОГРАМА КУРСУ 

 

Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки (З.02.ПР.О.03.19) 
Вступ:Фізичні величини. Предмет і задачі механіки. 

 

ТЕМА 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ. – (8 год.)
1
 

 

Лекція 1. Основи кінематики - 2 год. 
Предмет і задачі кінематики. Матеріальна точка. Координатний та векторний способи 

опису руху. Радіус вектор. Системи координат. Траєкторія, шлях, переміщення. Вектор 

переміщення. Швидкість. Середня швидкість. Миттєва швидкість. Прискорення. Середнє 

прискорення. Миттєве прискорення. Рівномірний прямолінійний рух. Рівноприскорений та 

рівноуповільнений прямолінійні рухи. Рівномірний рух по колу. Кутова швидкість. Кутове 

прискорення. Довільний криволінійний рух. Нормальна та тангенціальна складові 

прискорення. 

Практичне заняття (Семінар) 1. – 2 год. 
1. Координатний та векторний способи опису руху матеріальної точки. 

2. Системи координат. 

3. Рух матеріальної точки по колу. 

 
Завдання для самостійної роботи   ( 4 год.) 

1. Перетворення координат в найважливіших системах координат (§ 5*). 

2. Геометричне перетворення декартових координат (§ 5*). 

 

ТЕМА 2. ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ. – (8 год.) 

 Лекція 2. - 2 год. Динаміка матеріальної точки 

Предмет та явища досліджень динаміки. Закони Ньютона. Перший закон. Інерціальні 

системи відліку. Перетворення Галілея та принцип відносності класичної механіки. 

Маса та імпульс тіла. Сила. Другий закон Ньютона. Рівність дії та протидії. Третій 

закон. Взаємозв’язок законів Ньютона. 

Практичне заняття (Семінар) 2. – 2 год. 

1. Інерціальні системи відліку та перший закон Ньютона.  

2. Сила і маса (другий закон Ньютона). 

3. Рівність дії та протидії; взаємозв’язок законів Ньютона 

 
Завдання для самостійної роботи   ( 4 год.) 

1. Вектори (§ 6*). 

2. Неінерціальні системи відліку, які рухаються прямолінійно. Сили інерції. 

3. Маса інертна і гравітаційна. Принцип еквівалентності. 

 

ТЕМА 3. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ. – (8 год.) 

 Лекція 3. - 2 год. Закони збереження імпульсу. Реактивний рух. 

Зміст і значення законів збереження. Рівняння руху і закони збереження. Закон 

збереження імпульсу замкненої системи. Центр мас (центр інерції) системи 

                                           
1
 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, 

практичні і самостійна робота студента. 
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матеріальних точок. Швидкість та імпульс центра мас. Реактивний рух та рух тіла 

зі змінною масою. Рівняння Мещерського. Формула Ціолковського. 

Практичне заняття (Семінар) 3. – 2 год. 

1. Закони збереження.  

2. Закон збереження імпульсу. 

3.  

 
Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

1. Сповільнення нейтронів.  

2. Ефект Комптона (§ 40*). 

 

ТЕМА 4. ПОЛЕ ТЯЖІННЯ. – (4 год.) 

 Лекція 4. - 2 год. Поле тяжіння. Рух в полі центральних сил. 

Сили гравітації. Закон всесвітнього тяжіння. Універсальна гравітаційна стала. 

Тяжіння кулеподібних мас. Гравітаційне поле (поле тяжіння). Напруженість 

гравітаційного поля. Прискорення вільного падіння. Рух тіл в умовах вільного падіння. 

Траєкторія тіла, кинутого горизонтально. Вага тіла. Рух тіл поблизу Землі. Штучні 

супутники Землі. Перша, друга та третя космічні швидкості. 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 
1. Гравітаційний радіус. 

2. Розміри Всесвіту. “Чорні дірки” (§ 43*). 

3. Припливи (§ 46*). 
 

ТЕМА 5. СИЛИ ПРУЖНОСТІ ТА ТЕРТЯ В МЕХАНІЦІ. – (6 год.) 

 Лекція 5. - 2 год. Сили пружності та тертя в механіці 

Сили пружності. Пружні та пластичні деформації. Види деформацій – розтяг, 

стиск, зсув, прогин та кручення. Абсолютна та відносна деформація. Закон Гука. 

Коефіцієнт пружності. Механічна напруга. Модуль Юнга. Сили тертя. Зовнішнє та 

внутрішнє тертя.  

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
 

 

ТЕМА 6. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. – (8 год.) 

 Лекція 6. - 2 год. Механічна енергія та робота. Закон збереження механічної 

енергії. 

Механічна робота та потужність. Елементарна робота. Потенціальні поля. Робота 

в потенціальному полі. Зв’язок сили і потенціальної енергії. Кінетична і потенціальна 

енергія. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії в класичній механіці. 

Закони збереження в системі матеріальних точок. 

Практичне заняття (Семінар) 4. – 2 год. 

1. Закон збереження механічної енергії 

2. Закон збереження моменту імпульсу.  

 
Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Нормування потенціальної енергії (§ 25*). 



9 

 

2. Потенціальний бар’єр (§ 25*). 

3. Закон збереження енергії та однорідність часу (§ 26*). 

 

ТЕМА 7. НЕІНЕРЦІЙНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. – (6 год.) 

 Лекція 7. - 2 год. Динаміка обертального руху. Неінерційні системи відліку 

Рух твердого тіла (ТТ). Загальна характеристика ТТ. Кінематика ТТ. Поступальний 

і обертовий рух твердого тіла. Ступені вільності. Момент сили. Момент інерції. 

Обчислення моментів інерції різних тіл. Теорема Гюйгенса-Ейлера-Штейнера. 

Основне рівняння динаміки обертального руху. Робота та енергія при обертальному 

русі. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.  

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
Вільні та головні осі обертання. Миттєва вісь обертання. 

Закон збереження моменту імпульсу та ізотропність простору (§ 26*; § 38 Гл.5***). 

Неінерціальні системи, що обертаються. Сили інерції в них. Коріолісове прискорення. 

Рух тіл біля поверхні Землі. Маятник Фуко. 

 

ТЕМА 8. ЕЛЕМЕНТИ СТАТИКИ. – (4 год.) 

 Лекція 8. - 2 год. Елементи статики. Основи статики та динаміки рідин і газів. 

Перша умова рівноваги твердого тіла. Друга умова рівноваги тіла, що має вісь 

обертання. Центр мас та центр ваги. Прості механізми та „золоте правило 

механіки”. Основи статики та динаміки рідин і газів. Тиск. Закон Паскаля. 

Атмосферний тиск. Закон Архімеда. Стаціонарний потік ідеальної рідини. Рівняння 

нерозривності потоку. Тиск у потоці рідини. Рівняння Бернуллі.  

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 
Пропускна здатність трубопроводів.  

Формули Пуазейля і Кнудсена. 

 

ТЕМА 9. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. – (6 год.) 

Лекція 9. - 2 год. Елементи спеціальної теорії відносності. 

Механічний принцип відносності. Перетворення Галілея. Інваріанти перетворень. 

Передумови виникнення СТВ. Вимірювання швидкості світла. Досліди Ремера. 

Корпускулярна та хвилева теорії світла. Проблема ефіру. Досліди Майкельсона. 

Криза класичної фізики. Постулати СТВ. Перетворення Лоренца. Наслідки 

перетворень Лоренца. Сповільнення часу. Власний час. Відносність одночасності і 

причинність. Гранична швидкість передачі інформації. Скорочення довжини. Перехід 

від динаміки Ньютона до релятивістської динаміки. Залежність маси від швидкості, 

як наслідок виконання закону збереження імпульсу. Релятивістське рівняння руху. 

Релятивістські імпульс та енергія. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
Розвиток поглядів на швидкість світла. Визначення швидкості світла Ремером (§ 12*). 

Значення досліду Майкельсона в історії фізики(§ 12*). 

Чи змінюється форма тіла, що рухається ? (§ 15*) 
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РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА до ЗМ1: 

Основна: 

1. *) Матвєєв О.М. “Механіка і теорія відносності”, Київ, “Вища школа”, 1993. 

2. **) Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. “Загальний курс фізики”, Т.1, Київ, 

“Техніка”, 1999.  

3. ***) Сивухин Д.В. "Общий курс физики. Механика", М., Наука, 2005. 

4. Савельев И.В. "Курс общей физики" , т. 1, М., 1987. 

5. Стрелков С.П. "Механика" , М., 1975. 

 

Додаткова: 

1.  Фейнман Р. "Фейнмановские лекции по физике", т. 1,2,М., 1966. 

2.  Борн М. "Эйнштейновская теория относительности", М., 1982. 

 

Змістовий модуль 2 Статистична фізика та термодинаміка 

(З.02.ПР.О.03.24) 

Вступ. Основні положення молекулярної фізики їх експериментальне обґрунтування. 

ТЕМА 10. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ФІЗИКИ. – (6 год.) 

Лекція 10. - 2 год. Основні положення статистичної фізики. 

Дослідні газові закони. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеальних 

газів. Середня кінетична енергія руху молекул. Розподіл молекул за швидкостями 

(розподіл Максвелла). Барометрична формула. Розподіл Больцмана. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

1. Статистичні методи молекулярної фізики. 

2. Експериментальні методи визначення розподілу молекул за швидкостями. 

 

ТЕМА 11. ЯВИЩА ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕНЕСЕННЯ). – (9 год.) 

Лекція 11. - 2 год. Явища переносу 

Середня довжина вільного пробігу молекул та ефективний діаметр молекул.  

Теплопровідність. Закон Фур'є.  Дифузія. Закон Фіка.  Внутрішнє тертя (в'язкість). 

Закон Ньютона. 

Практичне заняття (Семінар) 5. – 2 год. 

1. Елементарна кінетична теорія газів, статистичні методи молекулярної фізики. 

2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів.  

3. Розподіл Максвелла молекул за швидкостями.  

 

Завдання для самостійної роботи       ( 5 год.) 
1. Флуктуації густини газу, броунівський рух. 

2. Молекулярні пучки, довжина вільного пробігу молекул. 

 

ТЕМА 12. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ. – (9 год.) 
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Лекція 12. - 2 год. Основи термодинаміки 

Внутрішня енергія. Внутрішня енергія ідеального газу. Кількість теплоти. 

Теплоємність. Робота газу. Перший закон термодинаміки. Застосування першого 

закону термодинаміки до ізопроцесів.  Адіабатичний процес.  Оборотні необоротні 

процеси. Принцип дії ідеальної теплової машини.  Другий закон термодинаміки. 

Ентропія. 

Практичне заняття (Семінар) 6. – 2 год. 

1. Розподіл Больцмана молекул у полі сил, барометрична формула. 

2. Молекулярні пучки, довжина вільного пробігу молекул. 

Завдання для самостійної роботи       ( 5 год.) 
1. Досліди Перрена по визначенню числа Авогадро. 

2. Термічна дифузія. 

3. Рівняння адіабатного процесу. Робота при адіабатному процесі. 

 

ТЕМА 13. РЕАЛЬНІ ГАЗИ – (6 год.) 

Лекція 13. - 2 год. Реальні гази 
Відхилення газів від ідеальності. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Експериментальні 
ізотерми. Перенасичений пар та перегріта рідина. Внутрішня енергія реального газу. 
Ефект Джоуля – Томсона. Зрідження газів. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4год.) 

1. Сили міжмолекулярної взаємодії в реальних газах та рівняння Ван-дер-Ваальса. 

2. Методи отримання низьких температур. Машини Клода та Лінде. 

3. Рівняння політропного процесу. Робота при політропному процесі. 

 

ТЕМА 14. ТВЕРДІ ТІЛА.– (9 год.) 

Лекція 14. - 2 год. Тверді тіла 

Тверді тіла. Кристалічні та аморфні тіла.  Кристалографічна ознака кристалів. 

Симетрія кристалічних тіл.  Фізичні ознаки кристалів. Недосконалості та дефекти в 

кристалах. Теплоємність твердих тіл. 

Практичне заняття (Семінар) 7. – 2 год. 

1. Кількість теплоти, теплоємність та робота газу.  

2. Перший закон термодинаміки та його застосування до ізопроцесів. 

Завдання для самостійної роботи       ( 5 год.) 
1. Зведене рівняння Ван-дер-Ваальса. 

 

ТЕМА 15. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ.– (7 год.) 

Лекція 15. - 2 год. Агрегатні стани речовини та фазові переходи 

Плавлення та кристалізація. Пароутворення і конденсація. Фазові переходи. 

Насичена і ненасичена пара. Абсолютна і відносна вологість.  

Завдання для самостійної роботи       ( 5 год.) 
1. Принцип дії ідеальної теплової машини. 
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ТЕМА 16. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА. - (6 год.) 

Лекція 16. - 2 год. Поверхневі явища 

Сили поверхневого натягу.  Явища на межі розділу рідини і твердого тіла. Тиск під 

викривленою поверхнею рідини. Капілярні явища. Капіляри. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Змочування та незмочування рідин. 

2. Гравітаційно-капілярні хвилі. 

 

ТЕМА 17. ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ. - (6 год.) 

Лекція 17. - 2 год. Фазова рівновага та перетворення 

Випаровування і конденсація. Плавління та кристалізація. Рівняння Клапейрона – 

Клаузіуса. Потрійна точка. Діаграма станів. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Закон Рауля. Осмос. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА до ЗМ2: 

Основна: 

1. Сивухин Д.В., Общий курс физики. т.2.М.., 2005 
2. Матвеев Л.Н., Молекулярная физика. М., 1981. 
3. Кикоин А.К., Кикоин И.К., Молекулярная физика. М., 1976. 
4. Рейф Ф., Статистическая физика. М., 1977. 
5. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М., 1988. 
 

Додаткова: 
6. Киттель Ч., Статистическая термодинамика. М., 1977 
7. .Радченко В.И., Молекулярная физика. К.,1973. 
8. Короновський В.Є., Харченко Н.П., Шека Д.І., Іщук Л.В., Молекулярна фізика в 

задачах. К., 2005 
9. Киттель Ч., Введение в физику твердого тела. М., 1978. 
10. Розанов Л.Н., Вакуумная техника . М., 1982. 
11. Королев Б.И.., Основы вакуумной техники. М., 1958 
 

 

Змістовий модуль 3 Електричні заряди, струми та поля  

(З.02.ПР.О.03.20) 

Вступ. Становлення сучасних уявлень про електромагнітні взаємодії. 

ТЕМА 18. ЗАКОН КУЛОНА ТЕОРЕМА ОСТРОГРАДСЬКОГО-ГАУССА.– (8 год.) 

Лекція 18. - 2 год. Закон Кулона Теорема Остроградського-Гаусса. 

Закон Кулона. Експериментальна перевірка закону Кулона. Вектор напруженості 

електростатичного поля. Принцип суперпозиції полів. Потік вектора напруженості 
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електростатичного поля. Теорема Остроградського-Гаусса для електростатичного 

поля у вакуумі та речовині. 

Практичне заняття (Семінар) 8. – 2 год. 

1. Принцип суперпозиції електричних полів.  

2. Знаходження напруженості електростатичного поля за теоремою 

Остроградського-Гаусса. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
Застосування теореми Остроградського-Гаусса для визначення напруженості 

електростатичного поля для систем різної конфігурації. 

 

ТЕМА 19. ПОТЕНЦІАЛ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ. – (12 год.) 

Лекція 19. - 2 год. Потенціал електростатичного поля. 

Циркуляція вектора напруженості електростатичні поля. Потенціальний характер 

електростатичного поля. Скалярний потенціал, різниця потенціалів. Зв’язок між 

напруженістю електростатичного поля та потенціалом. Градієнт потенціалу. 

Рівняння Лапласа і Пуассона. 

Практичне заняття (Семінар) 9. – 2 год. 

1. Поле електричного диполя 

2. Потенціал та різниця потенціалів. 

Завдання для самостійної роботи       ( 8 год.) 
1. Знаходження потенціалів для систем різної конфігурації. 

 

ТЕМА 20. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ В ДІЕЛЕКТРИКАХ – (8 год.) 

Лекція 20. - 2 год. Електричне поле в діелектриках. Вектор поляризації. 

Молекулярна картина поляризації діелектриків. Вектор поляризації. Поверхневі і 

об’ємні поляризаційні заряди, їх зв’язок із вектором поляризації. Електричне поле в 

діелектриках. Вектор електричного зміщення. 

 

Практичне заняття (Семінар) 10. – 2 год. 

1. Поле та енергія електричного диполя.  

2. Взаємна енергія диполів. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Сегнетоелектрики, піроелектрики та п'єзоелектричний ефект. 

 

ТЕМА 21. ПРОВІДНИКИ В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ. – (6 год.) 

Лекція 21. - 2 год. Провідники в електростатичному полі. Ємність. Енергія 

електростатичного поля. 

Провідники в електростатичному полі. Електроємність. Конденсатори. З'єднання 

конденсаторів. Енергія зарядженого провідника та конденсатора. Енергія 

електростатичного поля, об'ємна густина енергії. Генератор Ван-де-Граафа. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Знаходження розподілу потенціалу методами електричних зображень та функції 

комплексної змінної. 

2. Електроємність, конденсатори та енергія електричного поля. 
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ТЕМА 22. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. – (6 год.) 

Лекція 22. - 2 год. Постійний електричний струм. 

Постійний електричний струм. Сила та густина струму. Електрорушійна сила та 

напруга. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Опір. Питомий опір матеріалу. 

Температурний коефіцієнт опору. Послідовне та паралельне з'єднання провідників. 

Електричне поле в умовах протікання струму. Рівняння неперервності та умови 

стаціонарності струму. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Знаходження ємності конденсаторів різної конфігурації. 

 

ТЕМА 23. ЗАКОН ОМА. – (6 год.) 

Лекція 23. - 2 год. Закон Ома. Правила Кірхгофа 

Диференціальне формулювання закону Ома та Джоуля-Ленца. Сторонні е.р.с. 

Правила Кірхгофа для розгалужених електричних кіл. Робота і потужність струму. 

Закон Джоуля-Ленца в інтегральній формі. Теплова дія електричного струму. 

Практичне заняття (Семінар) 11. – 2 год. 

1. Закон Ома для однорідної ділянки кола 

2. Застосування правил Кірхгофа 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Хімічні джерела струму. 

 

ТЕМА 24. СТРУМ У МЕТАЛАХ ТА ЕЛЕКТРОЛІТАХ. – (8 год.) 

Лекція 24. - 2 год. Струм у металах та електролітах. 

Загальні відомості про електропровідність металів. Класична теорія 

електропровідності металів. Надпровідність. Термоелектричні явища та їх 

застосування. Терморушійна сила сила та її залежність від температури. Ефект 

Пельт’є. Електроліз. Закони Фарадея. Електрохімічні еквіваленти та потенціали. 

Застосування електролізу. Рухливість іонів та електропровідність розчинів. 

Гальванічні елементи. Акумулятори. 

 

Практичне заняття (Семінар) 12. – 2 год. 

1. Електроємність та конденсатори  

2. Енергія електричного поля. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Електрохімічна природа корозії.  

2. Електродні потенціали. 

 

ТЕМА 25. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ ТА ВАКУУМІ. – (6 год.) 

Лекція 25. - 2 год. Електричний струм у газах та вакуумі. 

Іонізація молекул (атомів). Газовий розряд. Самостійний та несамостійний розряд. 

Типи та механізми розряду у газах. Іскровий розряд. Блискавка. Параметри вакууму, 

довжина вільного пробігу молекул. Явище термоелектронної емісії та робота виходу. 

Вольт – амперна характеристика вакуумного діода. Закон трьох других Ленгмюра. 
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Формула Річардсона – Дешмана. Електронно-променева трубка, осцилограф. 

Гальмування електронного потоку. Рентгенівські трубки. Фотоелектричний ефект 

та його застосування. Вторинна електронна емісія. Електронні помножувачі. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Переріз іонізації, потенціал іонізації. 

2. Плазма та її електропровідність.  

3. Проблема термоядерного синтезу. 
 

Змістовий модуль 4 Електричний струм та магнітне поле 

 (З.02.ПР.О.03.21) 

Вступ. Історична довідка. 

ТЕМА 26. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. – (6 год.) 

Лекція 26. - 2 год. Магнітне поле. 

Індукція магнітного поля.  Потік вектора магнітної індукції, величини та 

співвідношення, що аналогічні до електричних. Теорема Остроградського-Гауса для 

магнітного поля. магнітне поле Землі. Магнітне поле прямого та кругового струмів. 

Закон Біо та Савара. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

 

ТЕМА 27. ВЗАЄМОДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗІ СТРУМОМ. – (8 год.) 

Лекція 27. - 2 год. Взаємодія магнітного поля зі струмом. 

Формула Ампера та її трактова за Фарадеєм. Робота, що виконує струм з 

переміщення провідника у магнітному полі. Сила Лоренца. Ефект Хола. Застосування 

ефекту Хола.  Взаємодія прямих паралельних провідників зі струмами. Рамка зі 

струмом в магнітному полі. Робота, яка виконується при переміщенні струму в 

магнітному полі. 

Практичне заняття (Семінар) 13. – 2 год. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

 

ТЕМА 28. МАГНЕТИКИ. – (6 год.) 

Лекція 28. - 2 год. Магнетики. 

Зв’язок вектора намагніченості з напруженістю магнітного поля. Класифікація 

магнетиків. Діамагнетизм та парамагнетизм. Закон Кюрі для температурної 

залежності магнітної сприйнятливості парамагнітних тіл. Природа 

феромагнетизму, магнітні домени. Феромагнетики у зовнішньому магнітному полі. 

Магнітний гістерезис та його застосування. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

 

ТЕМА 29. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ. – (8 год.) 

Лекція 29. - 2 год. Електромагнітна індукція. 

Закон Фарадея-Максвела для електромагнітної індукції. Інтегральне і диференціальне 

формулювання закону електромагнітної індукції Фарадея. Електрорушійна сила 
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індукції. Методи вимірювання магнітної індукції. Струми Фуко. Явище самоіндукції 

та взаємоіндукції. Коефіцієнти самоіндукції, взаємоіндукції та їх розрахунок. 

Практичне заняття (Семінар) 14. – 2 год. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

 

ТЕМА 30. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ В КОЛИВНОМУ КОНТУРІ. – (8 год.) 

Лекція 30. - 2 год. Електромагнітні коливання в коливному контурі. 

Процеси встановлення струму при замиканні та розмиканні електричного кола. Вільні 

коливання в ідеалізованому коливному контурі. Рівняння коливань в контурі без 

активного опору. Формула Томпсона. Енергія електромагнітних коливань.  Генератор 

електромагнітних коливань. 

Практичне заняття (Семінар) 15. – 2 год. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

 

ТЕМА 31. ЗМІННИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. – (8 год.) 

Лекція 31. - 2 год. Змінний електричний струм. 

Квазістаціонарний струм. Закон Ома та правила Кірхгофа для кіл змінного струму.  

Змінний струм, що протікає через індуктивність та ємність. Опір в колі змінного 

струму. Електричний імпеданс та зсув фаз у колах змінного струму.   Потужність, 

що виділяється у колі змінного струму. Електричний резонанс. Трансформатор 

змінного струму. Змінний струм високої частоти. 

Практичне заняття (Семінар) 16. – 2 год. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

 

ТЕМА 32. ЄДИНЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ. – (6 год.) 

Лекція 32. - 2 год. Єдине електромагнітне поле. 

Вихрове електричне поле. Циркуляція вектора вихрового електричного поля.  

Бетатрон та його застосування.  Електричні двигуни. Відхиляюча дія  магнітного 

поля на електронний потік у вакуумі, металі та напівпровіднику. Електродинамічні 

вимірювальні прилади. Гальванометри. Осцилографи. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

 

ТЕМА 33. РІВНЯННЯ МАКСВЕЛА. – (8 год.) 

Лекція 33. - 2 год. Система рівнянь Максвела для електромагнітного поля.. 

Гіпотеза Максвела про струм зміщення. Система рівнянь Максвела для електромаг-

нітного поля в інтегральній та диференціальній формі. Фізичний зміст рівнянь 

Максвела. Загальний аналіз розв’язків рівнянь Максвела; матеріальні рівняння. 

Густина потоку електромагнітної енергії, вектор Пойнтінга-Умова. 

Практичне заняття (Семінар) 17. – 2 год. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
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ТЕМА 34. ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ. – (6 год.) 

Лекція 34. - 2 год. Властивості електромагнітних хвиль. 

Можливість існування електромагнітних хвиль як наслідок рівнянь Максвела. 

Хвильове рівняння. Фазова швидкість поширення електромагнітних хвиль. Формула 

Максвела для показника заломлення. Плоскі електромагнітні хвилі. Поперечний 

характер електромагнітних хвиль. Хвильовий опір вільного простору. Імпульс 

електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних випромінювань. Класифікація 

радіохвиль і особливості їх поширення. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
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Типове завдання модульної контрольної роботи № 1 

 

1. Матеріальна точка починає рух по колу радіусу R=10 см із сталим дотичним 

прискоренням а=0,4 см/с
2
. Через який проміжок часу прискорення а утворить кут з 

вектором швидкості v, що дорівнює 60? Який шлях пройде за цей час матеріальна 

точка? 

2. На невеличке тіло з масою m , що лежить на гладенькій горизонтальній площині, 

в момент 0t   почала діяти сила , яка залежить від часу по закону F bt , де b - 

додатна стала. Ця сила напрямлена під кутом   до горизонту. Знайти: а) швидкість 

тіла в момент відриву від площини; б) шлях, що пройде тіло до цього моменту. 

3. Ящик масою m1=20 кг сковзає по гладенькій похилій площині довжиною L=2м, 

нахиленій під кутом α=30 до горизонту, на нерухомий візок з піском і застряє в 

ньому. Візок з піском, що має масу m2=80 кг, може вільно (без тертя) переміщатись по 

рейкам в горизонтальному напрямку. Визначте швидкість v візка з піском після того, 

як в нього попаде ящик. 

 

Типові задачі до модульної контрольної роботи № 2 

 

1. Точковий заряд q  міститься у центрі тонкого кільця радіусу R , по якому 

рівномірно розподілений заряд q . Знайти модуль вектора напруженості 

електричного поля на осі кільця у точці, яка віддалена від центру кільця на відстань 

x , якщо Rx  . 

2. Тонкий стрижень довжиною L  рівномірно заряджений з лінійною густиною 

 . Стрижень закріплено на незарядженому ізоляторі довжиною d  і обертається разом 

з ним навколо осі, що проходить через кінець ізолятора, з кутовою швидкістю  . 

Знайти: індукцію B  магнітного поля на осі системи в точці закріплення ізолятора. 

3. На плоскій границі розділу двох магнетиків з магнітними проникностями 1  

і 2  в середовищі з 1  вектор магнітної індукції 1B  нахилений до нормалі під кутом 

 . Знайти величину і напрямок вектора 2B  в другому середовищі. 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ У ІІІ СЕМЕСТРІ 

 
ЗМ-1. Фізичні основи механіки (З.02.ПР.О.03.19) 

1. Координатний та векторний способи опису руху матеріальної точки. Траєкторія, 

шлях, вектор переміщення. 

2. Рівномірний прямолінійний рух. Середня та миттєва швидкість матеріальної точки. 

3. Рівноприскорений та рівноуповільнений прямолінійні рухи. Середнє та миттєве 

прискорення. 

4. Рівномірний рух по колу. Кутова швидкість. Кутове прискорення.  

5. Довільний криволінійний рух. Нормальна та тангенціальна складові прискорення. 

6. Інерціальні системи відліку. Перетворення Галілея та принцип відносності 

класичної механіки. Перший закон Ньютона. 

7. Маса та імпульс тіла. Сила. Другий закон Ньютона.  

8. Рівність дії та протидії. Третій закон. Взаємозв’язок законів Ньютона. 

9. Рівняння руху і закони збереження. Закон збереження імпульсу замкненої системи.  

10. Центр мас (центр інерції) системи матеріальних точок. Швидкість та імпульс 

центра мас.  

11. Реактивний рух та рух тіла зі змінною масою. Рівняння Мещерського. Формула 

Ціолковського. 

12. Сили гравітації. Закон всесвітнього тяжіння. Універсальна гравітаційна стала. 

Тяжіння кулеподібних мас.  

13. Гравітаційне поле (поле тяжіння). Напруженість гравітаційного поля. Прискорення 

вільного падіння. Рух тіл в умовах вільного падіння.  

14. Траєкторія тіла, кинутого горизонтально. Вага тіла.  

15. Рух тіл поблизу Землі. Штучні супутники Землі. Перша, друга та третя космічні 

швидкості.  

16. Сили пружності. Пружні та пластичні деформації. Види деформацій – розтяг, 

стиск, зсув, прогин та кручення. Абсолютна та відносна деформація. Закон Гука. 

Коефіцієнт пружності. Механічна напруга. Модуль Юнга.  

17. Сили тертя. Зовнішнє та внутрішнє тертя.  

18. Механічна робота та потужність. Елементарна робота. Потенціальні поля. Робота в 

потенціальному полі.  

19. Зв’язок сили і потенціальної енергії. Кінетична і потенціальна енергія.  

20. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії в класичній механіці. Закони 

збереження в системі матеріальних точок. 

21. Поступальний і обертовий рух твердого тіла. Осі обертання та ступені вільності. 

Момент сили та момент інерції. 

22. Момент інерції при обертовому русі твердого тіла. Обчислення моментів інерції 

різних тіл. Теорема Гюйгенса-Ейлера-Штейнера.  

23. Основне рівняння динаміки обертального руху.  

24. Робота та енергія при обертальному русі твердого тіла. Момент імпульсу. Закон 

збереження моменту імпульсу.  

25. Умови рівноваги твердого тіла та тіла, що має вісь обертання.  

26. Центр мас та центр ваги. Прості механізми та „золоте правило механіки”. 

27. Основи статики та динаміки рідин і газів. Тиск. Закон Паскаля. Атмосферний тиск.  

28. Тиск в рідині і газі. Закон Архімеда.  
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29. Стаціонарний потік ідеальної рідини. Рівняння нерозривності потоку. Тиск у 

потоці рідини. Рівняння Бернуллі.  

30. Передумови виникнення спеціальної теорії відносності. Проблема ефіру. Досліди 

Ремера та Майкельсона з вимірювання швидкості світла.  

31. Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца та їх наслідки. 

Скорочення довжини, сповільнення часу, гранична швидкість передачі інформації.  

 

ЗМ-2. Статистична фізика та термодинаміка (З.02.ПР.О.03.24) 

 

16. Дослідні газові закони. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеальних 

газів.  

17. Середня кінетична енергія руху молекул. Розподіл молекул за швидкостями 

(розподіл Максвелла).  

18. Барометрична формула. Розподіл Больцмана. 

19. Середня довжина вільного пробігу молекул та ефективний діаметр молекул.  

20. Теплопровідність. Закон Фур'є.  Дифузія. Закон Фіка.  Внутрішнє тертя (в'язкість). 

Закон Ньютона.  

21. Внутрішня енергія молекулярного руху. Внутрішня енергія ідеального газу.  

22. Кількість теплоти. Теплоємність. Робота газу.   

23. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до 

ізопроцесів.   

24. Адіабатичний процес.  Оборотні необоротні процеси.  Принцип дії ідеальної 

теплової машини.   

25. Другий закон термодинаміки. Ентропія. 
26. Відхилення газів від ідеальності. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Експериментальні 

ізотерми. Перенасичений пар та перегріта рідина.  
27. Внутрішня енергія реального газу. Ефект Джоуля – Томсона. Зрідження газів. 
28. Тверді тіла. Кристалічні та аморфні тіла.  Кристалографічна ознака кристалів.  

29. Симетрія кристалічних тіл.  Фізичні ознаки кристалів. Недосконалості та дефекти в 

кристалах. Теплоємність твердих тіл. 

30. Плавлення та кристалізація. Пароутворення і конденсація. Фазові переходи. 

Насичена і ненасичена пара. Абсолютна і відносна вологість.  

31. Будова рідин. Поверхневий натяг. Тиск під вигнутою поверхнею рідини та 

капілярні явища  

 

ЗМ-3. Електричні заряди, струми та поля (З.02.ПР.О.03.20) 

1. Електростатична взаємодія зарядів. Закон Кулона та його експериментальна 

перевірка.  

2. Вектор напруженості електростатичного поля. Принцип суперпозиції полів.  

3. Потік вектора напруженості електростатичного поля. Теорема Остроградського-

Гаусса для електростатичного поля у вакуумі та речовині.  

4. Потенціальний характер електростатичного поля. Циркуляція вектора напруженості 

електростатичного поля. 

5. Скалярний потенціал, різниця потенціалів для електростатичної взаємодії зарядів. 

6. Зв’язок між напруженістю електростатичного поля та потенціалом. Градієнт 

потенціалу. Рівняння Лапласа і Пуассона. 

7. Молекулярна картина поляризації діелектриків. Вектор поляризації.  
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8. Поверхневі і об’ємні поляризаційні заряди, їх зв’язок із вектором поляризації. 

Електричне поле в діелектриках. Вектор електричного зміщення. 

9. Провідники в електростатичному полі. Енергія зарядженого провідника та 

конденсатора. 

10. Електроємність. Конденсатори. З'єднання конденсаторів. Енергія зарядженого 

провідника та конденсатора.  

11. Енергія електростатичного поля, об'ємна густина енергії. 

12. Постійний електричний струм. Сила та густина струму.  

13 Електрорушійна сила та напруга в колі постійного електричного струму. Закон Ома 

для однорідної ділянки кола.  

14. Електричний опір та питомий опір матеріалу. Температурний коефіцієнт опору.  

15. Послідовне та паралельне з'єднання провідників. Електричне поле в умовах 

протікання струму. Рівняння неперервності та умови стаціонарності струму. 

16. Диференціальне формулювання закону Ома та Джоуля-Ленца.  

17. Сторонні е.р.с. Правила Кірхгофа для розгалужених електричних кіл. 

18. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца в інтегральній формі. Теплова 

дія електричного струму. 

19. Загальні відомості про електропровідність металів. Класична теорія 

електропровідності металів. Надпровідність.  

20. Термоелектричні явища та їх застосування. Терморушійна сила сила та її 

залежність від температури. Ефект Пельт’є.  

21. Електроліз. Закони Фарадея. Електрохімічні еквіваленти та потенціали. 

Застосування електролізу.  

22. Рухливість іонів та електропровідність розчинів. Гальванічні елементи та 

акумулятори. 

23. Іонізація молекул (атомів). Газовий розряд. Самостійний та несамостійний розряд.  

24. Типи та механізми розряду у газах. Іскровий розряд. Блискавка. Плазма та її 

електропровідність. Проблема термоядерного синтезу.  

25. Параметри вакууму, довжина вільного пробігу молекул.  

26. Явище термоелектронної емісії та робота виходу. Вольт – амперна характеристика 

вакуумного діода.  

27. Закон трьох других Ленгмюра. Формула Річардсона – Дешмана. 

28. Електронно-променева трубка, осцилограф.  

29. Гальмування електронного потоку. Рентгенівські трубки.  

30. Фотоелектричний ефект та його застосування.  

31. Вторинна електронна емісія. Електронні помножувачі. 

 

ЗМ-3. Електричний струм та магнітне поле (З.02.ПР.О.03.21) 

 

1. Індукція магнітного поля.  Потік вектора магнітної індукції, величини та 

співвідношення, що аналогічні до електричних.  

2. Теорема Остроградського-Гауса для магнітного поля, магнітне поле Землі. 

3. Магнітне поле прямого та кругового струмів. Закон Біо та Савара.  

4. Формула Ампера та її трактова за Фарадеєм.  

5. Робота, що виконує струм з переміщення провідника у магнітному полі.  

6. Сила Лоренца. Ефект Хола. Застосування ефекту Хола.   

7. Взаємодія прямих паралельних провідників зі струмами.  
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8. Рамка зі струмом в магнітному полі. Робота, яка виконується при переміщенні 

струму в магнітному полі. 

9. Зв’язок вектора намагніченості з напруженістю магнітного поля. Класифікація 

магнетиків.  

10. Діамагнетизм та парамагнетизм. Закон Кюрі для температурної залежності 

магнітної сприйнятливості парамагнітних тіл.  

11. Природа феромагнетизму, магнітні домени. Феромагнетики у зовнішньому 

магнітному полі. Магнітний гістерезис та його застосування. 

12. Закон Фарадея-Максвела для електромагнітної індукції. Інтегральне і 

диференціальне формулювання закону електромагнітної індукції Фарадея. 

13. Електрорушійна сила електромагнітної індукції. Методи вимірювання магнітної 

індукції. Струми Фуко.  

14. Явище самоіндукції та взаємоіндукції. Коефіцієнти самоіндукції, взаємоіндукції та 

їх розрахунок. 

15. Процеси встановлення струму при замиканні та розмиканні електричного кола. 

Вільні коливання в ідеалізованому коливному контурі.  

16. Рівняння коливань в контурі без активного опору. Формула Томпсона.  

17. Енергія електромагнітних коливань.  Генератор електромагнітних коливань. 

18. Квазістаціонарний струм. Закон Ома та правила Кірхгофа для кіл змінного струму.  

19. Змінний струм, що протікає через індуктивність та ємність. Опір в колі змінного 

струму.  

20. Електричний імпеданс та зсув фаз у колах змінного струму.   Потужність, що 

виділяється у колі змінного струму.  

21. Електричний резонанс у колі змінного струму.. Трансформатор змінного струму. 

Змінний струм високої частоти. 

22. Вихрове електричне поле. Циркуляція вектора вихрового електричного поля.  

23. Бетатрон та його застосування.  Електричні двигуни.  

24. Відхиляюча дія  магнітного поля на електронний потік у вакуумі, металі та 

напівпровіднику.  

25. Електродинамічні вимірювальні прилади. Гальванометри. Осцилографи. 

26. Гіпотеза Максвела про струм зміщення. Система рівнянь Максвела для 

електромагнітного поля в інтегральній та диференціальній формі.  

27. Фізичний зміст рівнянь Максвела. Загальний аналіз розв’язків рівнянь Максвела; 

матеріальні рівняння.  

28. Густина потоку електромагнітної енергії, вектор Пойнтінга-Умова. 

29. Можливість існування електромагнітних хвиль як наслідок рівнянь Максвела. 

Хвильове рівняння. Фазова швидкість поширення електромагнітних хвиль. 

Формула Максвела для показника заломлення.  

30. Плоскі електромагнітні хвилі. Поперечний характер електромагнітних хвиль. 

Хвильовий опір вільного простору. Імпульс електромагнітної хвилі.  

31. Шкала електромагнітних випромінювань. Класифікація радіохвиль і особливості їх 

поширення. 
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IV семестр 

Змістовий модуль 5 Коливання та хвилі  

(З.02.ПР.О.03.22) 

ТЕМА 35. Коливальні процеси.. – (6 год.) 

Лекція 35. - 2 год. Коливальні процеси. Загальна характеристика та методи 

аналізу коливань. 

Коливання. Загальна характеристика коливань. Гармонічні коливання. Швидкість та 

прискорення при гармонічних коливаннях. Рівняння руху та його розв’язок. Амплітуда, 

фаза, частота та період коливань. Пружний маятник. Математичний маятник. 

Фізичний маятник. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 

1. Маятник Максвелла (§ 34*) 

2. Рух при наявності сил тертя. Сухе та рідке тертя. Тертя спокою. Тертя кочення 

(§ 36*; § 17 Гл.2***). 

 

ТЕМА 36. Коливання маятників та струмів в коливних контурах. – (8 год.) 

Лекція 36. - 2 год. Загасаючі та вимушені коливання маятників та струмів в 

коливних контурах 

Енергія гармонічних коливань. Додавання коливань одного напряму. Биття. Додавання 

взаємно перпендикулярних коливань. Фігури Ліссажу. Коливальний контур. Затухаючі 

коливання. Рівняння руху та його розв’язок. Декремент загасання. Логарифмічний 

декремент затухання і добротність. Вимушені коливання, загальні характеристики 

вимушених коливань. 

Практичне заняття (Семінар) 1. – 2 год. 

1. Математичний маятник.  

2. Фізичний маятник. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Електромагнітні коливання.  

2. Змінний електричний струм;   

3. опір в колі змінного струму. 

 

ТЕМА 37. Загальні характеристики вимушених коливань. – (6 год.) 

Лекція 37. - 2 год. Загальні характеристики вимушених коливань. Резонанс. 

Вимушені коливання. Амплітудно–частотна характеристика (АЧХ). Фазо–частотна 

характеристика (ФЧХ). Резонанс. Напівширина резонансної кривої та добротність. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Автоколивання. Параметричні коливання (§ 54*). 

2. Коливання зв’язаних систем. Нормальні коливання (§ 55*) 

 

ТЕМА 38. Механічні хвилі. – (6 год.) 

Лекція 38. - 2 год. Механічні хвилі. Рівняння хвилі. 
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Пружні хвилі. Промінь, фронт хвилі та хвильові поверхні. Повздовжні та поперечні 

хвилі. Рівняння плоскої та сферичної хвилі. Амплітуда,  фаза, довжина хвилі. Енергія 

хвилі. Хвильове рівняння.  Динаміка хвильового процесу. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Явище Доплера в акустиці (§ 12.5**) 

2. Стоячі хвилі (§ 11.6**). Поняття про інтерференцію та дифракцію хвиль 

(§11.5,11.7**). 

 

ТЕМА 39. Розповсюдження хвиль у пружному середовищі. – (8 год.) 

Лекція 39. - 2 год. Розповсюдження хвиль у пружному середовищі. Звукові 

хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль 

Швидкість хвилі в пружному середовищі. Фазова та групова швидкості. Дисперсія. 

Густина потоку енергії. Вектор Умова. Звукові хвилі. Швидкість звукових хвиль у 

газах. Шкала рівнів сили звуку. Ультразвук та його застосування. Когерентні хвилі та 

умови когерентності. Малі коливання системи поблизу від положення рівноваги. 

Графічне зображення гармонічних коливань. Векторна діаграма. Принцип Гюйгенса. 

Умови інтерференційних максимумів та мінімумів. Коливання струни. Стоячі хвилі. 

Практичне заняття (Семінар) 2. – 2 год. 

1. Загасаючі та вимушені коливання  

2. Резонанс,  

3. Автоколивання. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Елементи акустики. Природа звуку. Висота, гучність, тембр звуку. Джерела 

звуку (§12.1-12.4**).  

2. Ультразвук (§12.7**). 

 

ТЕМА 40. Основи променевої оптики. – (8 год.) 

Лекція 40. - 2 год. Основи променевої оптики. 

Розвиток уявлень про світло. Видиме випромінювання. Закони геометричної оптики. 

Повне внутрішнє відбиття. Лінзи, хід променів у лінзах. Формула тонкої лінзи. 

Оптична сила лінзи. Аберації оптичних систем. 

 

Практичне заняття (Семінар) 3. – 2 год. 

1. Лінзи та хід променів у лінзах 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
 

ТЕМА 41. Хвильова оптика. – (6 год.) 

Лекція 41. - 2 год. Хвильова оптика. 

Інтерференція світла та умови когерентності оптичного випромінювання. 

Спостереження інтерференція світла. Біпризма та дзеркала Френеля. Інтерференція 

світла при відбитті від тонких плівок. Смуги рівної товщини та рівного нахилу. 

Кільця Ньютона. Застосування інтерференція світла – інтерферометри, 

просвітляючи покриття, діелектричні дзеркала та оптичні фільтри. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
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1. Когерентність та інтерференція світла. 

ТЕМА 42. Дифракція світла. – (8 год.) 

Лекція 42. - 2 год. Дифракція світла. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. Дифракція Фраунгофера від щілини. 

Дифракційна гратка. 

 

Практичне заняття (Семінар) 4. – 2 год. 

1. Дифракція світла на щілині та  

2. Дифракційні гратки. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
 

ТЕМА 43. Поляризація та дисперсія світла. – (8 год.) 

Лекція 43. - 2 год. Поляризація та дисперсія світла. 

Природне і поляризоване світло. Поляризатор та аналізатор. Закон Малюса. Закон 

Брюстера. Оптична анізотропія двопроменезаломлюючих кристалів. Призма Ніколя. 

Дихроїзм двозаломлюючих кристалів. Поляроїди. Дисперсія світла. Фазова та групова 

швидкість. Елементарна теорія дисперсії. Спектри випромінювання та поглинання 

світла. Закон Бугера-Ламберта.  

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Спектральний аналіз.  

2. Спектри люмінесценції та розсіяння світла.  

3. Ефект Вавілова-Черенкова. 

 

Змістовий модуль 6 Квантова фізика  

(З.02.ПР.О.03.23) 
 

Вступ. Передумови квантової фізики. 

 

ТЕМА 44. Квантова оптика. – (8 год.) 

Лекція 44. - 2 год. Квантова оптика. 

Закони теплового випромінювання. Закон Кірхгофа. Теплове випромінювання 

абсолютно чорного тіла. Закон Стефана – Больцмана; закон Віна. Поняття про 

кванти. Квантова гіпотеза Планка. Формула Планка.  Гіпотеза Ейнштейна. Фотони. 

Фотоефект. 

Практичне заняття (Семінар) 5. – 2 год. 

Закони теплового випромінювання та формула Планка. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Тиск світла на атоми. 

 

ТЕМА 45. Корпускулярно - хвильовий дуалізм квантових об'єктів. – (8 год.) 

Лекція 45. - 2 год. Корпускулярно - хвильовий дуалізм квантових об'єктів. 

Корпускулярні та хвильові властивості квантових об'єктів, атомний масштаб. 

Фотонні властивості електромагнітних полів. Маса, імпульс фотона. Хвильові 

властивості мікрочастинок. Хвилі де Бройля. Співвідношення невизначеностей 
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Гейзенберга. Досліди Резерфорда з розсіювання альфа-частинок. Квантові постулати 

Бора. Експериментальне підтвердження постулатів Бора. Дослід Франка і Герца. 

Квантові числа, енергетичні рівні. 

Практичне заняття (Семінар) 6. – 2 год. 

1. Фотони та фотоефект. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Розпливання хвильового пакету 

2. Прозорість прямокутного потенціального бар’єра 

3. Квантовий осцилятор. 

 

ТЕМА 46. Модель атома за Бором. – (8 год.) 

Лекція 46. - 2 год. Модель атома за Бором. 

Теорія атома за Бором. Спектр атома водню. Природа спектральних ліній. 

Врахування зведеної маси, ізотопічного зсуву. Оптичні переходи. Правила відбору. 

Розрахунок спектральних серій. Принцип заборони Паулі. Періодична система 

елементів Менделєєва.  

Практичне заняття (Семінар) 7. – 2 год. 

1. Спектр атома водню та природа спектральних ліній. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Правило Маделунга.  

2. Надтонка структура атому водню. Досліди Лемба-Різерфорда. 

 

ТЕМА 47. Атом в зовнішніх полях. – (8 год.) 

Лекція 47. - 2 год. Атом в зовнішніх полях. 

Зв'язок між механічним і магнітним моментом електрона. Спін-орбітальна 

взаємодія. Зв’язки Рассел-Саундерса і j-j зв’язок. Фактор Ланде для магнітних іонів. 

Атом в постійному магнітному полі. Ефект Зеємана. Атом в постійному 

електричному полі. Ефект Штарка. 

Практичне заняття (Семінар) 8. – 2 год. 

1. Атом в постійному магнітному полі. 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Особливості формування елементів періодичної системи Менделєєва 

 

ТЕМА 48. Спонтанне та вимушене випромінювання.  – (6 год.) 

Лекція 48. - 2 год. Спонтанне та вимушене випромінювання. Підсилення світла. 

Спонтанні та вимушені переходи. Час життя у збудженому стані. Метастабільні 

стани в атомах. Інверсія  заселеностей рівнів. Лазер. Гелій-неоновий лазер. 

Твердотільні та напівпровідникові лазери.  

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Волоконні та безінверсні лазери.  

2. Підсилювачі оптичного випромінювання. 

 

ТЕМА 49. Елементи фізики твердого тіла.  – (6 год.) 

Лекція 49. - 2 год. Елементи фізики твердого тіла. 
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Основні фізичні властивості і характеристики напівпровідників. Енергетичний 

спектр електрона в кристалі. Провідники і непровідники (напівпровідники, 

діелектрики). Власні напівпровідники. Механізм електропровідності. Домішкові 

напівпровідники. Напівпровідники p-типу. Залежність електропровідності 

домішкових напівпровідників від температури. Рухливість носіїв заряду. 

Електропровідність напівпровідника. Контакт електронного і діркового 

напівпровідників. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Цикл Борна-Габера.  

2. Зонна структура.  

3. Рівень Фермі. 

 

ТЕМА 50. Елементи фізики ядра.  – (6 год.) 

Лекція 50. - 2 год. Елементи фізики ядра. 

Склад та розміри ядра. Дефект маси та енергія зв'язку ядра. Радіоактивність –  -

 розпад,  
- розпад,  - випромінювання. Закон радіоактивного розпаду. 

Характеристики радіоактивних джерел. Поглинута, експозиційна та біологічна 

(еквівалентна) доза випромінювання. Активність радіонукліда. Штучна 

радіоактивність. Ядерні реакції. Поділ важких ядер. Ланцюгові ядерні реакції. 

Ядерний реактор.  

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Методи та пристрої реєстрації радіоактивних випромінювань і частинок. 

2. Прискорювачі заряджених частинок. 

 

ТЕМА 51. Елементарні частинки.  – (6 год.) 

Лекція 50. - 2 год. Елементарні частинки. 

Класифікація елементарних частинок – фотони, лептони та адрони. Стабільні і 

нестабільні елементарні частинки. Анігіляція та фотонародження частинок. 

Проблеми кваркової теорії елементарних частинок.  

 

Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
1. Характеристика фундаментальних взаємодій. 

 

ПИТАННЯ НА ІСПИТ У ІVСЕМЕСТРІ 

 
ЗМ-5. Коливання та хвилі (З.02.ПР.О.03.22) 

 

1. Швидкість та прискорення при гармонічних коливаннях. Рівняння руху та його 

розв’язок.  

2. Амплітуда, фаза, частота та період коливань. Пружний маятник. 

3. Математичний маятник. Фізичний маятник.  

4. Енергія гармонічних коливань. Додавання коливань одного напряму. Биття. 

5. Додавання взаємно перпендикулярних коливань. Фігури Ліссажу. 
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6. Коливальний контур. Затухаючі коливання. Рівняння руху та його розв’язок. 

Декремент загасання. Логарифмічний декремент затухання і добротність.  

7. Вимушені коливання, загальні характеристики вимушених коливань. Амплітудно–

частотна характеристика (АЧХ). 

8. Вимушені коливання. Фазо–частотна характеристика (ФЧХ).  

9. Резонанс при вимушених коливаннях. Напівширина резонансної кривої та 

добротність. 

10. Пружні хвилі. Промінь, фронт хвилі та хвильові поверхні. Повздовжні та 

поперечні хвилі.  

11. Рівняння плоскої та сферичної хвилі. Амплітуда,  фаза, довжина хвилі. Енергія 

хвилі. Хвильове рівняння.  Динаміка хвильового процесу.  
12. Швидкість хвилі в пружному середовищі. Фазова та групова швидкості. Дисперсія.  
13. Густина потоку енергії хвилі в пружному середовищі. Вектор Умова.  
14. Звукові хвилі. Швидкість звукових хвиль у газах. Шкала рівнів сили звуку. Ультразвук та 

його застосування. 

15. Когерентні хвилі та умови когерентності. Малі коливання системи поблизу від 
положення рівноваги. Графічне зображення гармонічних коливань. Векторна 
діаграма. 

16. Принцип Гюйгенса. Умови інтерференційних максимумів та мінімумів. Коливання 
струни. Стоячі хвилі. 

17. Закони геометричної оптики для видимого випромінювання. Повне внутрішнє 

відбиття.  

18. Лінзи, хід променів у лінзах. Формула тонкої лінзи.  

19. Оптична сила лінзи. Аберації оптичних систем. 
20. Інтерференція світла та умови когерентності оптичного випромінювання.  

21. Спостереження інтерференція світла. Біпризма та дзеркала Френеля. 

22. Інтерференція світла при відбитті від тонких плівок. Смуги рівної товщини та 

рівного нахилу.  

23. Кільця Ньютона та їх застосування в технологічних процесах.  

24. Застосування інтерференції світла – інтерферометри, просвітляючи покриття, 

діелектричні дзеркала та оптичні фільтри. 

25. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля.  

26. Дифракція Фраунгофера від щілини. Дифракційна гратка.  

27. Природне і поляризоване світло. Поляризатор та аналізатор. Закон Малюса. 

28. Закон Брюстера.  

29. Оптична анізотропія двопроменезаломлюючих кристалів. Призма Ніколя. 

Дихроїзм двозаломлюючих кристалів. Поляроїди.  

30. Дисперсія світла. Фазова та групова швидкість. Елементарна теорія дисперсії.  

31. Спектри випромінювання та поглинання світла. Закон Бугера-Ламберта. 

Спектральний аналіз.  

ЗМ-6. Квантова фізика (З.02.ПР.О.03.23) 
 

1. Закони теплового випромінювання. Закон Кірхгофа. Теплове випромінювання 

абсолютно чорного тіла. Закон Стефана – Больцмана; закон Віна. 

2. Поняття про кванти. Квантова гіпотеза Планка. Формула Планка. Гіпотеза 

Ейнштейна. Фотони. Фотоефект. 

3. Корпускулярні та хвильові властивості квантових об'єктів, атомний масштаб. 

Фотонні властивості електромагнітних полів. Маса, імпульс фотона.  
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4. Хвильові властивості мікрочастинок. Хвилі де Бройля. Співвідношення 

невизначеностей Гейзенберга. Досліди Резерфорда з розсіювання альфа-частинок.  

5. Квантові постулати Бора. Експериментальне підтвердження постулатів Бора. Дослід 

Франка і Герца. Квантові числа, енергетичні рівні.  

6. Теорія атома за Бором. Спектр атома водню. Правила відбору. Розрахунок 

спектральних серій.  

7. Принцип заборони Паулі. Періодична система елементів Менделєєва. Правило 

Маделунга.  

8. Зв'язок між механічним і магнітним моментом електрона. Спін-орбітальна 

взаємодія.  

9. Атом в постійному магнітному полі. Ефект Зеємана.  

10. Спонтанні та вимушені переходи. Час життя у збудженому стані. Метастабільні 

стани в атомах.  

11. Інверсія заселеностей енергетичних рівнів. Газові, твердотільні та 

напівпровідникові лазери. Волоконні та безінверсні лазери.  

12. Основні фізичні властивості і характеристики напівпровідників. Енергетичний 

спектр електрона в кристалі.  

13. Провідники і непровідники (напівпровідники, діелектрики). Власні та домішкові 

напівпровідники.  

14. Залежність електропровідності домішкових напівпровідників від температури. 

Рухливість носіїв заряду.  

15. Електропровідність напівпровідника. Контакт електронного і діркового 

напівпровідників.  

 

 

 

Викладач________________________ Фелінський Г.С. 
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Лабораторний практикум.  

Вступ. Техніка безпеки – 1,5 год. 

Частина 1. Електрика та магнетизм (5 Лаб. робіт) 

Лабораторна робота №1 - 4,5 год. 

Дослідження електричних полів 

Лабораторна робота №2 – 4,5 год.  

Термоелектронна емісія 

Лабораторна робота №3 – 4,5 год.  

Дослідження плазми газового розряду 

Лабораторна робота №4 – 4,5 год.  

Дослідження p–n переходу у напівпровідниках 

Лабораторна робота №5 – 4,5 год.  

Методи вимірювання магнітних полів 

Частина 2. Коливання та хвилі. Стат. фізика та термодинаміка (5 Лаб. 

робіт) 

Лабораторна робота №6 – 4,5 год.  

Вивчення затухаючих коливань 

Лабораторна робота №7 – 4,5 год.  

Вивчення вимушених коливань 

Лабораторна робота №8 – 4,5 год.  

Елементи Фур'є-аналізу 

Лабораторна робота №9 – 4,5 год.  

Вимірювання швидкості звуку в повітрі 

Лабораторна робота №10 – 4,5 год.  

Вивчення дифракції, поляризації та відбиття електромагнітних хвиль. 

Визначення сталої кристалічної гратки 

Залікове заняття  – 4,5 год. 

Всього за лабораторний практикум – 51 год. 

 

 


