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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

Денна форма навчання

Кількість 
кредитів – 3,89 Галузь знань: 

01 «Освіта»

Нормативна

Модулів –  1
Семестр

І-й, ІІ-й, ІІІ-й, ІV-й

Змістовних 
модулів – 6

Спеціальність:
017 «Фізична культура і

спорт»

Лекції
І-й, ІІ-й

семестри
ІІІ-й, ІV-й
семестри

36 годин 14 годин

Загальна 
кількість 
годин – 140

Практичні заняття 

І-й, ІІ-й
семестри

ІІІ-й, ІV-й
семестри

46 годин 14 годин
Лабораторні заняття

І-й, ІІ-й
семестри

ІІІ-й, ІV-й
семестри

6 годин 6 годин
Самостійна робота

І-й, ІІ-й
семестри

ІІІ-й, ІV-й
семестри

12 годин 6 годин
Тижневих годин 
для денної форми
навчання: 
аудиторних – 1,7
самостійної 
роботи 
студента – 0,25 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:
«молодший спеціаліст»

Вид вихідного контролю
–

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи

становить для денної форми навчання – 122:18



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програму  дисципліни  «Фізика»  розроблено  відповідно  до  навчальних

планів і призначено для студентів першого та другого курсів.

Зміст програми охоплює основні  питання з  електростатики,  постійного

струму,  електромагнетизму.  Головну  увагу  приділено  розкриттю  фізичного

змісту  і  сучасному  розумінню  основних  законів,  принципів  і  понять

електричних і магнітних явищ поясненню їх єдності та відносності проявів.

Мета: отримання  студентами  знань  теоретичних  основ  фізики,  що

забезпечує підвищення професійної  підготовки  спеціалістів,  та  набуття ними

практичних навичок по спеціальності, в розв’язуванні завдань і вправ.

Метою вивчення курсу загальної фізики студентами коледжу є засвоєння

основних фундаментальних законів фізики, на яких базується низка дисциплін. 

Під час вивчення курсу вирішуються такі завдання: 

- пізнавальні:  ознайомити  студентів  з  основними  розділами  курсу,

предметами,  що  підлягають  дослідженню,  завдання,  які  розв’язують  фізики,

розкрити  основні  закони,  принципи,  правила,  розкрити  перед  студентами

історичний  розвиток  дисципліни  та  перспективи  використання  досягнень

фізики у науці, техніці, промисловості. 

- практичні:  навчити  студентів  користуватися  довідковою  літературою,

вимірювальними приладами; забезпечити усвідомлене засвоєння і дотримання

правил  техніки  безпеки;  сформувати  у  студентів  навички  використання

вивчених законів, правил при вирішенні як навчальних так і виробничих вправ і

завдань; сформувати навички визначення похибок вимірювань та розрахунків.

- методичні:  сприяти  засвоєнню  студентами  основних  способів

розв’язування  задач  навчальної  і  виробничої  спрямованості,  сформувати

навички  творчого,  евристичного  підходу  до  їх  розв’язання,  розкрити

можливості  різноманітних  шляхів  і  методів  реалізації  знань  з  фізики  у

майбутній діяльності.

Завдання: використання можливостей навчального процесу для вивчення

теоретичних положень і засвоєння їх на практичних заняттях.



В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- смисл  понять:  фізичне  явище,  закон,  речовина,  взаємодія,

електромагнітне  поле,  хвиля,  фотон,  атом,  атомне  ядро,  іонізуюче

випромінювання;
- смисл фізичних величин: швидкість, прискорення, маса, сила, імпульс,

робота, механічна енергія, внутрішня енергія, абсолютна температура, середня

кінетична  енергія  частинок  речовини,  кількість  теплоти,  елементарний

електричний заряд;
- смисл  фізичних  законів  класичної  механіки,  всесвітнього  тяготіння,

збереження  енергії,  імпульсу  та  електричного  заряду,  термодинаміки,

електромагнітної індукції, фотоефекта.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- описувати та пояснювати фізичні явища та властивості тіл: властивості

газів,  рідин  та  твердих  тіл;  електромагнітну  індукцію,  розповсюдження

електромагнітних  хвиль,  хвильові  властивості  світла;  випромінювання  та

поглинання світла атомом, фотоефект;
- працювати з фізичним обладнанням, проводити прості експерименти;
- робити висновки на основі експериментальних даних; 
- приводити приклади практичного використання фізичних знань;
- визначати характер фізичного процесу за графіком, таблиці, формулі; 
- застосовувати фізичні явища, закони та методи фізичних досліджень до

розв’язування задач.



3. Программа навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Механіка.

Вступ

Зародження і  розвиток  фізики як  науки.  Роль фізичного знання  в  житті

людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.  

Тема 1. Кінематика.

Механічний  рух.  Основна  задача  механіки  та  способи  її  розв’язання  в

кінематиці.  Фізичне  тіло  і  матеріальна  точка.  Система  відліку.  Відносність

механічного  руху.  Траєкторія  руху.  Шлях  і  переміщення.  Рівномірний

прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей. 

Прискорення.  Рівноприскорений  прямолінійний  рух.  Вільне  падіння  тіл.

Прискорення вільного падіння. Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота

обертання. Кутова та лінійна швидкість. Доцентрове прискорення. 

Тема 2. Динаміка.

Причини  руху.  Інерціальна  система  відліку.  Перший  закон  Ньютона.

Принцип відносності. Взаємодія тіл і прискорення. Маса. Сили в природі. 

Другий  закон  Ньютона.  Вимірювання  сил.  Додавання  сил.  Третій  закон

Ньютона. 

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і

невагомість. Штучні супутники Землі.

Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги

тіла, що має вісь обертання. 

Тема 3. Закони збереження.

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. 

Механічна  енергія.  Кінетична  і  потенційна  енергія.  Закон  збереження

енергії в механічних процесах. 

Тема 4. Елементи теорії відносності. 

Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла

у вакуумі. Відносність одночасності подій. Закон взаємозв’язку маси і енергії.



Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і релятивістської

механіки. 

Змістовний модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка. 

Тема 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 

Основні  положення  молекулярно  –  кінетичної  теорії  будови  речовини.

Дослід Штерна. Броунівський рух. Маса та розміри молекул і атомів. Кількість

речовини.  Взаємодія  атомів  і  молекул речовини  у  різних  агрегатних  станах.

Температура та її вимірювання. 

Властивості газів. Модель ідеального газу. Тиск газу.  Основне рівняння

молекулярно  –  кінетичної  теорії  ідеального  газу.  Рівняння  Мендєлєєва  –

Клапейрона. Ізопроцеси. Швидкість молекул ідеального газу. 

Пароутворення  і  конденсація.  Насичена  і  ненасичена  пара.  Кипіння.

Залежність  температури  кипіння  рідини  від  тиску.  Вологість  повітря  та  її

вимірювання. Точка роси. 

Властивості  рідин.  Поверхневий  натяг.  Змочування.  Капілярні  явища.

Явища змочування і капілярності і живій природі й техніці. 

Особливості  будови та властивості  твердих тіл. Кристалічні та аморфні

тіла. Рідкі кристали та їх властивості. 

Полімери: їх властивості та застосування.  

Тема 2. Основи термодинаміки. 

Внутрішня  енергія  тіл.  Робота  газу.  Перший  закон  термодинаміки.

Застосування  першого  закону  термодинаміки  до  ізопроцесів.  Рівняння

теплового балансу для найпростіших теплових процесів.  Адіабатний процес.

Необоротність теплових та інших процесів. 

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

Шляхи підвищення ККД теплових двигунів. Холодильна машина. 



Змістовний модуль 3. Електродинаміка. 

Тема 1. Електризація тіл. 

Види  електричних  зарядів,  їх  взаємодія.  Електричний  заряд,  його

дискретність,  елементарний  заряд.  Закон  Кулона.  Діелектрична  проникність

середовища. 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Робота електричного

поля під час переміщення заряду. Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга. Дія

електричного поля на живі організми. 

Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів та їх  використання їх

у техніці. Енергія електричного поля. 

Тема 2. Закони постійного струму. 

Постійний  електричний  струм.  Електричне  коло.  Джерела  і  споживачі

електричного  струму. Закон  Ома для  ділянки  кола.  Опір  провідника.  Заходи

техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями. 

Робота і потужність струму. Теплова дія струму. Закон Джоуля – Ленца. 

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. 

Тема 3. Електричний струм в різних середовищах. 

Електропровідність  напівпровідників.  Власна  та  домішкова  провідності

напівпровідників. 

Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування. 

Тема 4. Магнітне поле. 

Електрична  і  магнітна  взаємодії.  Взаємодія  провідників  зі  струмом.

Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. 

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнітний запис інформації. Вплив природних та штучних

магнітних полів на живі організми. 

Тема 5. Електромагнітна індукція. 

Явище електромагнітної індукції. Правило Ленца.

Закон  електромагнітної  індукції.  Самоіндукція.  Індуктивність.  Енергія

магнітного поля струму. 



Змінний струм. Трансформатор. Передача енергії змінного струму. 

Змістовий модуль 4. Коливання та хвилі. 

Тема 1. Механічні коливання та хвилі. 

Коливальний  рух.  Вільні  коливання.  Амплітуда,  період,  частота.

Гармонійні коливання. Рівняння гармонічних коливань. 

Математичний  маятник.  Формула  періоду  коливань  математичного

маятника. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивальні системи. 

Поширення механічних коливань у пружних середовищах. Поперечні та

поздовжні хвилі. Довжина хвилі.   

Тема 2. Електромагнітні коливання і хвилі. 

Коливальний  контур.  Виникнення  електромагнітних  коливань  у

коливальному русі. 

Гармонійні   електромагнітні  коливання.  Частота  власних  коливань  у

контурі. Резонанс. 

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення,

довжина і частота електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і

частота електромагнітної хвилі. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.   

Змістовий модуль 5. Оптика. 

Тема 1. Хвильова оптика. 

Розвиток  уявлень  про  природу  світла.  Поширення  світла  в  різних

середовищах.  Джерела  і  приймачі  світла.  Поглинання  і  розсіювання  світла.

Відбивання світла. Заломлення світла. Закон заломлення світла. 

Світло  як  електромагнітна  хвиля.  Інтерференція  світла.  Дифракція

світла. Поляризація світла. 

Дисперсія світла. Спектроскоп. Шкала електромагнітних хвиль. 

Тема 2. Елементи квантової фізики. 

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. 

Рівняння  фотоефекту.  Застосування  фотоефекту.  Люмінесценція.

Квантові генератори та їх застосування. 



Змістовий модуль 6. Атомна і ядерна фізика. 

Тема 1. Атомна та ядерна фізика. 

Ядерна  модель  атома.  Квантові  постулати  Бора.  Поглинання  та

випромінювання  енергії  атомом.  Спектральний  аналіз  та  його  застосування.

Квантові генератори. Лазери та їх застосування. 

Склад ядра атома. Енергія зв’язку атомних ядер. Радіоактивність. Альфа-,

бета-,  гамма-випромінювання.  Закон  радіоактивного  розпаду.  Одержання  та

використання радіоактивних ізотопів. Дозиметрія. Поділ ядер урану. Ланцюгова

реакція. Ядерна енергетика та екологічна безпека. Елементарні частинки та їх

властивості; частинки та античастинки. Взаємоперетворюваність елементарних

частинок. 

Узагальнююче заняття.

Фундаментальні взаємодії в природі та фізичні теорії. Єдність фізичних

основ  законів  та  закономірностей  явищ  мікро-  та  макросвіту,  обмеження

сучасної науки у їх пізнанні. Перспективи досліджень елементарних частинок

та  астрофізики.  Фізичні  закономірності  розвитку  Всесвіту. Фізика  як  основа

сучасних технологій.   



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
ич

ні

Л
аб

ор
ат

ор
ні

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та

Змістовий модуль 1. Механіка.
Вступ. 4 2 2
Тема 1. Кінематика. 10 4 6
Тема 2. Динаміка. 18 6 8 2 2
Тема 3. Закон збереження. 6 2 4
Тема 4. Елементи теорії провідності. 6 2 2 2
Разом за змістовим модулем 1 44 16 22 2 4

Змістовний модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка. 
Тема 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл.  18 6 6 2 4
Тема 2. Основи термодинаміки. 6 2 4
Разом за змістовим модулем 2 24 8 10 2 4

Змістовний модуль 3. Електродинаміка. 
Тема1. Електричне поле. 8 4 4
Тема 2. Закони постійного струму. 6 2 2

Тема  3.Електричний  струм  в  різних

середовищах. 
4 2 2

Тема 4. Магнітне поле. 8 2 4 2
Тема 5. Електромагнітна індукція. 6 2 4 2
Разом за змістовим модулем 3 32 12 14 2 4

Змістовий модуль 4. Коливання і хвилі. 
Тема 1. Механічні коливання та хвилі. 4 2 2
Тема 2.  Електромагнітні коливання та хвилі. 8 2 4 2
Разом за змістовим модулем 4 12 4 4 2 2

Змістовий модуль 5. Оптика 
Тема 1. Хвильова оптика. 10 4 2 2 2
Тема 2. Елементи квантової фізики. 6 4 2
Разом за змістовим модулем 5 16 8 4 2 2

Змістовий модуль 6. Атомна і ядерна фізика
Тема 1. Атомна та ядерна фізика. 12 2 6 2 2



Разом за змістовим модулем 6 12 2 6 2 2
Усього годин 140 50 60 12 18

5. Теми лекцій

№

з/п
Назва теми К

іл
ьк

іс
ть

го
ди

н

1 Зародження і розвиток фізики як науки. 2

2

Механічний  рух.  Матеріальна  точка.  Система  відліку.

Траєкторія  руху.  Шлях  і  переміщення.  Рівномірний

прямолінійний  рух.  Швидкість  руху.  Закон  додавання

швидкостей.  

2

3

Прискорення.  Рівноприскорений  прямолінійний рух.  Вільне

падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівномірний рух

тіла  по  колу. Період і  частота  обертання.  Кутова  та  лінійна

швидкість. Доцентрове прискорення. 

2

4

Інерціальна система відліку. Перший закон Ньютона. Принцип

відносності. Взаємодія тіл і прискорення. Маса. Другий закон

Ньютона.  Вимірювання  сил.  Додавання  сил.  Третій  закон

Ньютона. 

2

5
Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.  Сила тя-

жіння. Вага і невагомість. Штучні супутники Землі. 
2

6
Рух  тіла  під  дією кількох сил.  Рівновага  тіл.  Момент  сили.

Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. 
2

7

Імпульс тіла.  Закон  збереження  імпульсу.  Реактивний  рух.

Механічна  енергія.  Кінетична  і  потенційна  енергія.  Закон

збереження енергії в механічних процесах.

2

8

Основні положення  спеціальної  теорії  відносності  (СТВ).

Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій.

Закон взаємозв'язку маси і енергії.

2

9

Основні положення  молекулярно-кінетичної  теорії  будови

речовини.  Дослід  Штерна.  Броунівський  рух.  Масса  та

розміри  молекул  і  атомів.  Кількість  речовини.  Взаємодія

атомів  і  молекул  речовини  у  різних  агрегатних  станах.

Температура та її вимірювання. 

2



10

Властивості газів. Модель ідеального газу. Тиск газу. Основне

рівняння  молекулярно-кінетичної  теорії  ідеального  газу.

Рівняння  Мендєлєєва  –  Клапейрона.  Ізопроцеси.  Швидкість

молекул ідеального газу.

2

11

Пароутворення  і  конденсація.  Насичена  і  ненасичена  пара.

Кипіння.  Вологість  повітря  та  її  вимірювання.  Точка  роси.

Поверхневий  натяг.  Змочування.  Капілярні  явища.  Криста-

лічні та аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості.  

2

12

Внутрішня енергія тіл. Робота газу. Перший закон термодина-

міки.  Застосування  першого  закону  термодинаміки  до

ізопроцесів.  Рівняння  теплового  балансу  для  найпростіших

теплових  процесів.  Адіабатний  процес.  Необоротність

теплових та інших процесів.

2

13

Електричний  заряд,  його  дискретність,  елементарний  заряд.

Закон  Кулона.  Електричне  поле.  Напруженість  електричного

поля. Робота електричного поля під час переміщення заряду.

Потенціал.  Різниця  потенціалів.  Напруга.  Дія  електричного

поля на живі організми.

2

14
Електроємність.  Конденсатор.  Види конденсаторів  та  їх

використання у техніці. Енергія електричного поля.   
2

15

Постійний електричний струм. Закон Ома для ділянки кола.

Опір  провідника.  Робота  і  потужність  струму.  Теплова  дія

струму.  Закон  Джоуля-Ленца.  Електрорушійна  сила  (ЕРС).

Закон Ома для повного кола. 

2

16
Електропровідність  напіпровідників.  Власна  та  домішкова

провідності напівпровідників. 
2

17

Електрична  та  магнітна  взаємодії.  Взаємодія  провідників  зі

струмом.  Магнітне  поле.  Індукція  магнітного  поля.  Потік

магнітної  індукції.  Дія  магнітного  поля  на  провідник  зі

струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

2

18

Явище  електромагнітної  індукції.  Правило  Ленца.  Закон

електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Енер-

гія магнітного поля струму. Змінний струм. Трансформатор.

2

19 Коливальний рух.  Амплітуда,  період,  частота.  Гармонійні

коливання.  Рівняння  гармонійних  коливань.  Математичний

маятник. Формула періоду коливань математичного маятника.

2



Вимушені коливання. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина

хвилі.  

20

Коливальний  контур.  Гармонійні  електромагнітні  коливання.

Частота  власних  коливань  у  контурі.  Резонанс.  Швидкість

поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.   

2

21

Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі

світла.  Поглинання  і  розсіювання  світла.  Відбивання  світла.

Заломлення світла. Закон заломлення світла.    

2

22

Світло як електромагнітна хвиля.  Інтерференція світла. Диф-

ракція світла. Поляризація світла. Дисперсія світла. Спектрос-

коп. Шкала електромагнітних хвиль.    

2

23
Квантові  властивості  світла.  Гіпотеза  М.Планка.  Світлові

кванти.    
2

24
Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесцен-

ція. Квантові генератори та їх застосування.
2

25

Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Поглинання та

випромінювання енергії атомом. Спектральний аналіз та його

застосування.  Лазери  та  їх  застосування.  Склад  ядра  атома.

Енергія звязку атомних ядер. Радіоактивність.  Альфа-, бета-,

гамма-випромінювання.  Закон радіоактивного розпаду. Поділ

ядер  урану. Ланцюгова  реакція.  Елементарні  частинки та  їх

властивості; частинки та античастинки. 

2

Разом 50

6. Теми практичних занять

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин

1
Перевірочна  контрольна  робота  базову  загальну  середню

освіту.
2

2 Рівномірний прямолінійний рух. Відносність руху. 2
3 Рівноприскорений рух. Прискорення. Вільне падіння.  2
4 Рівномірний рух тіла по колу. 2
5 Другий закон Ньютона. 2
6 Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. 2

7
Сила пружності.  Сила тертя.  Рух тіла під дією декількох

сил.
2

8 Умови рівноваги тіл. Рівновага важеля. 2



9
Механічна енергія. Кінетична та потенційна енергія. Закон

збереження енергії. 
2

10
Робота.  Потенційна,  кінетична  енергії.  Закон  збереження

енергії.
2

11 Швидкість світла у вакуумі. 2
12 Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. 2
13 Рівняння стану ідеального газу. 2
14 Вологість повітря. Змочування. Капілярні явища. 2
15 Внутрішня енергія. Робота термодинамічного процесу. 2
16 Закони термодинаміки. 2

17
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Закон

Кулона.
2

18 Потенціал електричного поля. Напруга. Електроємність. 2

19
Закон  Ома  для  повного  кола.  Послідовне  та  паралельне

з’єднання провідників.
2

20
Робота  та  потужність  електричного  струму.  Індукція

магнітного поля.
2

21 Сила Ампера. Сила Лоренца. 2
22 Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. 2

23
Енергія  магнітного  поля  катушки  зі  струмом.  Правило

Ленца.
2

24  Утворення на поширення електромагнітних хвиль. 2

25
Швидкість поширення, довжина, частота електромагнітної

хвилі
2

26
Розвиток  уявлень  про  будову  світу. Джерела  й  приймачі

світла. Поширення світла в різних середовищах.
2

27
Ядерна  модель  атома.  Радіоактивність.  Закон  радіо-

активного розпаду.
2

28 Ядерні сили та енергія зв’язку активних ядер. 2

29
Радіоактивність.  Види  радіоактивного  випромінювання.

Період піврозпаду.
2

30 Контрольна робота 2
Разом 60

7. Теми лабораторних занять

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
1 Вимірювання сил. Визначення жорсткості пружини. 2

2
Вивчення  одного  з  ізопроцесів  та  вимірювання  відносної

вологості повітря.
2

3 Визначення  електрорушійної  сили  і  внутрішнього  опору 2



джерела  струму.  Дослідження  явища  електромагнітної

індукції.
4 Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань. 2
5 Спостереження інтерференції та дифракції світла. 2

6
Вивчення  треків  заряджених  частинок  за  готовими

фотографіями.
2

Разом 12

8. Самостійна робота

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Межі застосування законів Ньютона. 2

2
Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і

релятивістської механіки.
2

3
Властивості  кристалічних  та  аморфних  тіл.  Відмінність

кристалічних та аморфних тіл 
2

4 Властивості та застосування рідких кристалів і полімерів. 2

5
Напівпровідниковий  діод.  Напівпровідникові  прилади  та  їх

застосування.
2

6 Взаємодія провідників зі струмом 2
7 Шкала електромагнітних хвиль. 2
8 Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 2
9 Історія вивчення атома. 2

Разом 18

9. Методи навчання

методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної

діяльності. 

10.Методи контролю

Перевірка  готовності  до  лабораторних  занять; перевірка  готовності  до

практичних занять; поточне тестування; самоконтроль; захист рефератів. захист

лабораторних робіт, самостійні роботи, фронтальні опитування, тощо.



11.Відповідність результатів контролю знань студентів у системі ЄКТС

За 12-
бально

ю
шкалою

Рівні
навчальних
досягнень

Критерії оцінювання

12 – 10 В
ис

ок
ий

(т
во

рч
ий

) Студент  виявляє  особливі  творчі  здібності,  вміє
самостійно здобувати знання, без допомоги викладача
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє
використовувати набуті знання і вміння для прийняття
рішень  у  нестандартних  ситуаціях,  переконливо
аргументує  відповіді,  самостійно  розкриває  власні
власні обдарування і нахили. 

9 – 8

Д
ос

та
тн

ій
(к

он
ст

ру
кт

ив
но

 –
ва

рі
ат

ив
ни

й)

Студент  вільно  володіє  вивченим  обсягом матеріалу,
застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і
задачі у стандарт-них ситуаціях, самостійно виправляє
допущені помилки, кількість яких незначна.  

7

Студент  вміє  зіставляти,  узагальнювати,
систематизувати  інформацію  під  керівницт-вом
викладача;  в  цілому  самостійно  застосовувати  її  на
практиці; контролювати власну діяльність; виправляти
помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для
підтвердження думок. 

6 – 5

Середній
(репро-
дуктив-

ний )

Студент  відтворює  значну  частину  теоретичного
матеріалу,  виявляє  знання  і  розуміння  основних
положень; з  допомо-гою викладача може аналізувати
навчаль-ний  матеріал,  виправляти  помилки,  серед
яких є значна кількість суттєвих. 

4
Студент  володіє  навчальним  матеріалом  на  рівні,
вищому  за  початковий,  значну  час-тину  його
відтворює на репродуктивному рівні.

3

Низький
(рецептив-

но –
продуктив-

ний)

Студент  володіє  матеріалом  на  рівні  окремих
фрагментів,  що  становлять  незначну  частину
навчального процесу.

2
Студент  володіє  матеріалом  на  рівні  елементарного
розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів,
об’єктів. 

1 Студент  володіє  навчальним  матеріалом  на  рівні
розпізнавання явищ природи, з допомогою викладача
відповідає  на  запитання,  що  потребують  відповіді



«так» чи «ні»



12.Методичне забезпечення

1. Навчальна типова програма дисципліни «Фізика».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

6. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

7. Комплект модульних контрольних робіт.

13.Рекомендована література

Базова

1. Коршак Є.В., Ляшенко О.І.,Савченко В.Ф. Фізика 10 кл.: Підручник для 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2010.

2. Коршак Є.В., Ляшенко О.І.,Савченко В.Ф. Фізика 11 кл.: Підручник для 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2010.

3. Коршак А.П. Збірник задач з фізики. – Харків. Олант, 2005.

Допоміжна

1. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Фізика. Підручник для середніх спеціальних 

навчальних закладів. – К.: Высшая школа, 1983.

2. Кирик Л.А. Фізика – 10. Різнорівневі самостійні та контрольні роботи. 

Харків: «Гімназія», 2002.

3. Коршак Є.В., Ляшенко О.І.,Савченко В.Ф. Фізика 9 кл.: Підручник для 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К..: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.

4. Коршак Є.В., Ляшенко О.І.,Савченко В.Ф. Фізика 10 кл.: Підручник для 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К..: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.

5. Коршак Є.В., Ляшенко О.І.,Савченко В.Ф. Фізика 11 кл.: Підручник для 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К..: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
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