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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 загальнотехнічних 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. Мета полягає у набутті 

студентами фундаментальних знань з фізики, розумінні фізичного змісту проблем та розвитку 

здатності до практичного застосування набутих знань в галузі комп’ютерних систем і мереж, 

програмного та апаратного забезпечення комп’ютерів, програмування мобільних пристроїв і 

комп’ютерних ігор, кібербезпеки. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

   Тема 1.1. Елементи кінематики частинок. 

Тема 1.2. Динаміка матеріальної точки.  

Тема 1.3. Тверде тіло у механіці та закони його руху.  

Тема 1.4. Робота та енергія.  

Тема 1.5. Елементи механіки рідин і газів.  

Тема 2.1.  Основи молекулярно-кінетичної теорії.  

Тема 2.2.  Елементи статистичної фізики.  

Тема 2.3. Основи термодинаміки.  

Тема 3.1. Основні закони електростатики.  

Тема 3.2. Електричне поле в речовині. 

Тема 3.3. Постійний електричний струм. 
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Тема 3.4. Основні закони магнітостатики. 

Тема 3.5. Магнітне поле в речовині. 

Тема 3.6. Електромагнетизм. Основи теорії Максвелла. 

Тема 4.1. Гармонічні коливання. 

Тема 4.2. Згасаючі та вимушені коливання. 

Тема 4.3. Хвильові процеси. 

   Тема 5.1. Геометрична оптика. 

Тема 5.2. Хвильова оптика. 

Тема 5.3. Елементи квантової оптики. 

Тема 6.1. Теорія відносності. 

Тема 6.2. Основні ідеї квантової теорії. 

Тема 6.3. Квантово-механічні системи: атом, молекула. 

Тема 6.4. Елементи фізики конденсованого стану. 

  Тема 6.5. Ядерна фізика та фізика елементарних частинок. Сучасна фізична картина 

світу. 
 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet 

Сторінка курсу 

(персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри фізики 

НТУ “ХПІ” за 

дисципліною “Фізика”  

http://web.kpi.kharkov.ua/koef/glavnaya/uchebnaya-rabota/ 
http://web.kpi.kharkov.ua/tef/laboratornyj-praktikum/cp/. 
http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/LMNP.htm 
http://dl.khpi.edu.ua/ 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспит 

 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

Практичні 

роботи 
Екзамен Сума 

40 30 

 

10 

 

20 

 

100 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. /Т.1. Механіка, молекулярна фізика і 

термодинаміка. – І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. – К.: Техніка, 2006, 536 c. 

2 Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. / Т.2. Електрика і магнетизм. – І.М. 

Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. – К.: Техніка, 2006, 452 с. 

3 Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. / Т.3. Оптика. Квантова фізика. – І.М. 

Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик. – К.: Техніка, 2006, 520 с. 

4 Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 1 : Класична 

механіка. Термодинаміка і статистична фізика. Електрика та магнетизм / 

А.О. Мамалуй, Сук О.П., М.В. Лебедєва, Т.І. Храмова, та ін. ; за заг. ред. 

http://web.kpi.kharkov.ua/tef/laboratornyj-praktikum/cp/
http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/LMNP.htm
http://dl.khpi.edu.ua/
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А. О. Мамалуя. – Х. : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. 352 с. 

5 Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 2 : Коливання та 

хвилі. Оптика. / А.О. Мамалуй, В.В. Пилипенко, К.Т. Лемешевська, та ін. ; за заг. ред. 

А. О. Мамалуя. – Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. с. – 216 с. 

6 Загальна фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 3 : Квантова 

механіка. Фізика атомів і молекул. Фізика твердого тіла. Фізика атомного ядра та 

елементарних частинок / А. О. Мамалуй, С. Д. Гапоченко, Т. М. Шелест, та ін. ; за 

заг. ред. А. О. Мамалуя. – Х. : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. 172 с. 

7 Сук О.Ф. Комп'ютерний лабораторний практикум із фізики. / А.Ф. Сук, І.В. 

Синельник, А.В.Сінельник. - Харків, Точка, 2011. - 247 с. 

8 Загальна фізика. Практичні завдання : навч.-метод. посіб. / А. О. Мамалуй, 

М. В. Лебедєва, В. В. Пилипенко та ін. ; за заг. ред.  А. О. Мамалуя – Х. : Вид-во 

«Підручник НТУ «ХПІ», 2014. – 296 с. 

9 Загальний курс фізики : збірник задач / ред. І. П. Гаркуша. - 2-е вид., стер. - Київ : 

Техніка, 2004. - 560 с. 

10 Методичні вказівки до розв’язання задач за темою "Механіка. Частина I. 

Кінематика" з курсу "Загальна фізика" для студентів усіх спеціальностей та усіх 

форм навчання / Уклад.: Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. 

– Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – 40 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3979 

11 Методичні вказівки до розв’язання задач за темою "Механіка. Частина II. Динаміка" 

з курсу "Загальна фізика" для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання / 

Уклад.: Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. – Харків: НТУ 

"ХПІ", 2010. – 48 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3982 

12 Методичні вказівки до розв’язання задач за темою "Механіка. Частина III. 

Механічні коливання та хвилі" з курсу "Загальна фізика" для студентів усіх 

спеціальностей та усіх форм навчання / Уклад.: Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., 

Любченко О.А., Тавріна Т.В. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – 44 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3984 

13 Методичні вказівки до розв’язання задач за темою "Молекулярна фізика і 

термодинаміка. Частина I. Молекулярна фізика. Явища переносу" з курсу "Загальна 

фізика" : для студ. усіх спец. та усіх форм навч. / уклад. М. В. Бурлакова [та ін.]. – 

Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 36 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3987 

14 Методичні вказівки до розв’язання задач за темою "Молекулярна фізика і 

термодинаміка. Частина II. Термодинаміка" з курсу "Загальна фізика" : для студ. 

усіх спец. та усіх форм навч. / уклад. М. В. Бурлакова [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 

2010. – 44 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3991 

15 Методичні вказівки до розв’язання задач за темою "Електромагнетизм. Частина I. 

Електрика" з курсу "Загальна фізика" для студентів усіх спеціальностей та усіх 

форм навчання / Уклад.: Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. 

– Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – 68 с. 

16 Методичні вказівки до розв’язання задач за темою "Електромагнетизм. Частина II. 

Магнетизм" з курсу "Загальна фізика" для студентів усіх спеціальностей та усіх 

форм навчання / Уклад.: Бурлакова М.В., Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Лєдєньов 

В.В., Любченко О.А., Тавріна Т.В. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – 76 с. 
 

Додаткова 

17 Базакуца В.А. Фізичні величини та одиниці : навч. посіб. / В.А. Базакуца, О.П. Сук.  – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3979
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3982
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3987
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3991
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Харків : ХДПУ, 1998. – 307 с. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни “Фізика”. 
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