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                                                                   ВСТУП 
Навчальна дисципліна  _Фізика_ 
    (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань ______________  
             (зазначити відповідний рівень)   (зазначити) 
з напряму підготовки     12  Інформаційні технології 
спеціальності - 125 «Кібербезпека» 

             
Дана дисципліна  нормативна  

         (нормативна, за вибором) 
 за спеціалізацією ______________________________________________  
                               (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
 

Викладається у 1 семестрі 1 курсу _денної форми в обсязі –210 год. 3 
          
(7 кредитів ECTS4) зокрема: лекції – _18 год., практичні 40 год., лабораторні – 
12 год., самостійна робота – 140 год. У курсі передбачено _2_ змістових модулі 
та _2_ модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни –  отримання глибоких та систематичних знань по 
основним фізичним явищам і процесам для розв'язання задач професійної 
діяльності; засвоєння засобів та методів розв'язання конкретних задач з різних 
розділів фізики, розвиток навичок самостійного вивчення науково-технічної 
літератури, набуття вміння формулювання практичних задач з врахуванням їх 
фізичної суті; розвинення наукового світогляду, сучасного фізичного мислення і 
формування вмінь аналітичного мислення. 

Завдання – засвоєння основних фізичних законів, оволодіння методами і 
принципами як теоретичного розв’язку фізичних задач, так і планування та 
виконання фізичного експерименту, вміння застосовувати отримані знання до 
розв'язування стандартних та нестандартних завдань; формування та розвиток у 
студентів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і 
процесів, які відбуваються у природі, техніці, побуті, та для продовження 
освіти. 

Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: визначення основних фізичних величин та одиниці їх вимірювання 

у Системі інтернаціональній (СІ); математичне формулювання та фізичний 
зміст основних фізичних принципів та законів; основні методи розв’язку 
                                           
3
  
4
  



фізичних задач різних типів; принцип дії, призначення та точність основних 
типів фізичних вимірювальних приладів, а також можливості і межі їх 
застосування; взаємозв’язок між основними фізичними законами та 
фундаментальними принципами механіки; основні сучасні досягнення фізики та 
їх застосування у різних галузях науки, виробництва та повсякденного життя. 

вміти: логічно і послідовно формулювати основні фізичні принципи та 
закони; розв’язувати основні типи фізичних задач; планувати та виконувати 
вимірювання основних фізичних величин; оцінювати точність фізичного 
експерименту; самостійно працювати з фізичною літературою. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна „Фізика” є складовою 
частиною циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Вища математика, Теорія інформації. 
 
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Обов’язковим є отримання під час роботи протягом 1 семестру не менше 60 балів. 

Робота з вивчення програмного матеріалу 1 семестру поділяється на два змістові 
модулі. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 
6-9. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за підсумком першого 
змістового модуля – 30, за підсумком другого змістового модуля – 30. Під час 
підсумкового контролю (екзамену) студент може отримати 40 балів. 
Оцінювання за формами контролю5: 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – 18 балів Max. – 30 балів Min. – 18 балів Max. – 30 балів 
Усна відповідь 1 2 1 2 
Виконання домашніх 
завдань, активність 
під час розв’язку 
задач  

2 3 2 3 

Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійне вивчення 

3 5 3 5 

Модульна контрольна 
робота 1 12 20   
Модульна 
контрольна робота 2 

  12 20 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 36 балів для одержання заліку обов’язково слід отримати необхідну 

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  



додаткову кількість балів за формами контролю: Контрольна робота за темами, що входять 
до змістового модулю 1 (чи 2); Доповідь за запропонованою додатковою темою із 
матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 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 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 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    

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Класична механіка Ньютона. Основи статистичної теорії інформації. 

Теорія електромагнітного поля Максвелла. 
 

ТЕМА 1. ОПИС МЕХАНІЧНОГО РУХУ. ЗАКОНИ НЬЮТОНА (2 год.)6 
Математичний опис руху матеріальної точки (частинки). Векторний та 
координатний спосіб. Шлях, переміщення, вектори швидкості та прискорення. 
Перехід від векторного запису до координатного і навпаки. Інерціальні системи 
відліку. Перший закон Ньютона. Сила та інертна маса. Другий закон Ньютона. 
Вага і маса тіл. Третій закон Ньютона. 
ТЕМА 2. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ФІЗИЦІ (2 год.) 
Імпульс та кінетична енергія частинки. Умови зміни та збереження вектора 
імпульсу частинки. Умови зміни та збереження кінетичної енергії частинки. 
Робота та потужність. Обчислення роботи сили. Потенціальна енергія 
частинки. Потенціальне силове поле, консервативні сили. Зв’язок між 
потенціальною енергією та силою. Повна механічна енергія частинки, умови її 
зміни та збереження. Фундаментальні взаємодії. Систематика елементарних 
частинок. Закони гравітаційних та електромагнітних сил. 
ТЕМА 3. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ МАКСВЕЛЛА (4 год.) 
Теорема Остроградського-Гаусса та її застосування для знаходження 
напруженості поля. Диференціальна форма запису теореми Остроградського-
Гаусса. Зв’язок між напруженістю електростатичного поля та потенціалом. 
Діелектрична стала. Вектор магнітної індукції. Вектор напруженості 
магнітного поля. Закон Ампера для магнітної взаємодії струмів. Закон Біо-
Савара-Лапласа. Сила Лоренца. Теорема про циркуляцію вектора магнітної 
індукції по замкненому контуру. Диференціальне формулювання цієї теореми. 
Молекулярні струми. Магнітна проникливість. Інтегральне і диференціальне 
формулювання закону електромагнітної індукції Фарадея. Вихрове електричне 
поле. Система рівнянь Максвелла та їх фізичний зміст. Електромагнітні хвилі 
як наслідок рівнянь Максвелла. Швидкість поширення електромагнітних хвиль. 
Плоскі електромагнітні хвилі. Зв’язок між напруженістю електричної і 
магнітної компоненти поля в електромагнітній хвилі.  
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
Фізичні основи формування та передачі інформації. 

ТЕМА 4. КВАНТОВО-МЕХАНІЧНА КАРТИНА МІКРОСВІТУ (2 год.) 
Гіпотеза де-Бройля. Хвильові властивості мікрочастинок. Співвідношення 
невизначеностей. Хвильова функція та її властивості. Рівняння Шредінгера. 
                                           
6 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 



Оператори основних фізичних величин. Власні значення та власні функції 
операторів. Тунельний ефект. Тунельний мікроскоп. Електрон в періодичному 
потенціалі. Поняття про енергетичні зони. 
ТЕМА 5. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЕНТРОПІЯ (2 год.) 
Основні принципи статистики. Мікроскопічний і макроскопічний стани 
системи. Функція розподілу. Середні значення фізичних величин. 
Мікроканонічний розподіл. Ентропія. Ентропія ідеального газу. Закон 
зростання ентропії. Ентропія дискретного розподілу ймовірностей. Кількість 
інформації як величина зменшення невизначеності. Міра Шеннона. 
ТЕМА 6. ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ 

ПРИЛАДІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ (4 год.) 
Використання фундаментальних властивостей мікрочастинок (заряду та 
спіну) для переносу та збереження інформації. Сучасні методи передачі 
інформації, волоконно-оптичний зв’язок. Дифракційна межа та щільність 
запису інформації. P-n перехід та гетероперехід. Принцип роботи світлодіодів, 
ПЗЗ-матриць, елементів флеш-пам’яті, магнітних накопичувачів інформації. 
МОН-транзистор – основа сучасних мікропроцесорів. 
 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1.   Класична механіка Ньютона. Основи статистичної теорії 
інформації. Теорія електромагнітного поля Максвелла. 

1 
Вступ.  
Тема 1. ОПИС МЕХАНІЧНОГО РУХУ. ЗАКОНИ 

НЬЮТОНА. 
2 8 15 

2 Тема 2. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ФІЗИЦІ. 2 8 15 

3 Тема 3. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ 
МАКСВЕЛЛА. 4 8 20 

 Модульна контрольна робота 1   10 
Змістовий модуль 2 . Фізичні основи формування та передачі інформації. 

5 Тема 4. КВАНТОВО-МЕХАНІЧНА КАРТИНА 
МІКРОСВІТУ. 4 8 25 

3 Тема 5. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЕНТРОПІЯ. 2 10 20 

6 
Тема 6. ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СУЧАСНИХ ПРИЛАДІВ ПЕРЕДАЧІ 
ІНФОРМАЦІЇ. 

4 10 25 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота   10 



 ВСЬОГО 18 52 140 
Загальний обсяг 210 год.7, в тому числі: Лекцій – 18 год. 
Практичні – 40 год. 
Лабораторні – 12 год. 
Самостійна робота – 140 год. 

 
 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Класична механіка Ньютона. Основи статистичної теорії інформації. Теорія 

електромагнітного поля Максвелла 

 
Завдання для самостійної роботи        
 

1. Опис руху абсолютно твердого тiла. Поняття про ступенi вiльностi. 
2. Рух абсолютно твердого тiла як суперпозицiя поступального та обертового руху. 

Кутова швидкiсть. 
3. Основне рiвняння динамiки точки в неінерціальній системі відліку. 
4. Ефекти сили Корiолiса. Вiдхилення падаючих тiл вiд вертикалi. Маятник Фуко. 
5. Центр мас системи частинок, рiвняння руху центру мас. 
6. Рух тiла змiнної маси: рiвняння Мещерського, рух реактивних лiтакiв та ракет, 

формула Цiолковського. 
7. Застосування закону збереження енергiї до розгляду станцiонарної течiї iдеальної 

рiдини в полi сили тяжiння (рiвняння Бернуллi). 
8. Застосування законiв збереження до аналiзу руху частинки в полi центральної 

сили: загальнi характеристики руху та траекторiї, умова замкненостi траекторiї. 
9. Закони Кеплера та закон всесвiтнього тяжiння. 
10. Зв'язок мiж вектором моменту iмпульсу i вектором кутової швидкостi абсолютно 

твердого тiла. Тензор iнерцiї. 
11. Обертання твердого тiла навколо нерухомої осi. Виникнення гiроскопiчних сил, 

застосування гiроскопiв. 
12. Пружнi та непружнi деформацiї. Модуль Юнга, коефiцiенти Пуасона, модуль 

зсуву, модуль всебiчного стиску. 
13. Класична теорія електропровідності. Власна та домішкова провідність 

напівпровідників. 
14. Термоелектричні явища. Ефект Зеєбека, ефект Пельтьє та ефект Томсона. 
15. Електричні коливання в колах змінного струму. Резонанс. Вільні електричні 

коливання в контурі. Робота і потужність струму. 

Література [1-3]  

 

                                           
7 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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Фізичні основи формування та передачі інформації 
 
                                    Завдання для самостійної роботи      
  

1. Інтерференція світла. Когерентність хвиль, довжина та час когерентності. 
Методи одержання когерентних світлових хвиль. 

2. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля.  

3. Дифракція Френеля і дифракція Фраунгофера. 

4. Хвильові властивості мікрочастинок. Рівняння Шредінгера. 

5. Проходження частинки крізь потенціальний бар'єр. 

6. Природа молекулярного зв'язку. Іонний зв'язок. 

7. Природа молекулярного зв'язку. Ковалентний зв'язок. 

8. Природа сил Ван дер Ваальса. 

9. Електропровідність твердих тіл. Наближення ефективної маси. 

10. Загальні відомості про напівпровідникові наноструктури. Розмірне квантування 
та квантово-розмірні структури. 

11. Світлодіоди і лазери на основі різних напівпровідникових структур. 
Фотоприймачі на основі міжзонних переходів й переходів між рівнями 
розмірного квантування.  

12. Біполярні та польові транзистори; транзистори з високою рухливістю електронів. 
Високочастотні генератори й підсилювачі. Польові транзистори з двовимірним 
електронним газом на основі кремнієвої МДН-структури (MOSFET) та на основі 
гетероструктури (HEMT). CMOS-структури. Їх порівняльні характеристики. 

Література [1-3, 8, 9] 

 



 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 
Модульна контрольна робота 1 

1. Математичний опис руху матеріальної точки. 

2. Обчислення швидкості та положення частинки за її відомим прискорення. 

3. Інерціальні системи відліку. 

4. Фундаментальні взаємодії. 

5. Закони Ньютона. 

6. Умови зміни та збереження вектора імпульсу частинки. 

7. Умови зміни та збереження кінетичної енергії частинки. 

8. Потенціальна енергія частинки. Потенціальне силове поле, консервативні 

сили. 

9. Теорема Остроградського-Гаусса та її застосування для знаходження 

напруженості поля. 

10. Зв’язок між напруженістю електростатичного поля та потенціалом. 

11. Вектор магнітної індукції. Закон Ампера для магнітної взаємодії струмів. 

12. Закон електромагнітної індукції Фарадея. 

13. Вихрове електричне поле. 

14. Система рівнянь Максвелла та їх фізичний зміст. 

15. Електромагнітні хвилі як наслідок рівнянь Максвелла. 

16. Швидкість поширення електромагнітних хвиль. Плоскі електромагнітні 

хвилі. 

 

Модульна контрольна робота 2 

1. Мікроскопічний і макроскопічний стани системи. Ентропія. 

2. Ентропія ідеального газу. 

3. Кількість інформації як величина зменшення невизначеності. Міра 

Шеннона. 

4. Сучасні методи передачі інформації, волоконно-оптичний зв’язок. 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
 
1. Математичний опис руху матеріальної точки (частинки). 
2. Шлях, переміщення, вектори швидкості та прискорення. Перехід від векторного запису до 
координатного і навпаки. 
3. Обчислення швидкості та положення частинки за її відомим прискоренням, роль 
початкових умов. 
4. Зв’язок між векторами швидкості та прискорення частинки відносно інерціальних систем 
відліку. 
5. Умови зміни та збереження вектора імпульсу частинки. 
6. Умови зміни та збереження кінетичної енергії частинки. 
7. Робота та потужність. Обчислення роботи сили. 
8. Потенціальна енергія частинки. Потенціальне силове поле, консервативні сили. 
9. Зв’язок між потенціальною енергією та силою. 
10. Повна механічна енергія частинки, умови її зміни та збереження. 
11. Макростан системи багатьох тіл. Статистичний зміст ентропії. 
12. Закон зростання ентропії. 
13. Інформація та ентропія. 
14. Закон Кулона. Принцип суперпозиції полів. 
15. Теорема Остроградського -Гаусса та її застосування для знаходження напруженості поля. 
16. Диференціальна форма запису теореми Остроградського-Гаусса. 
17. Зв’язок між напруженістю електростатичного поля та потенціалом. 
18. Вектор напруженості магнітного поля. Закон Ампера для магнітної взаємодії струмів. 
19. Вектор магнітної індукції. Закон Біо-Савара-Лапласа. 
20. Сила Лоренца. 
21. Теорема про циркуляцію вектора магнітної індукції по замкненому контуру. 



22. Диференціальне формулювання теореми про циркуляцію вектора магнітної індукції по 
замкненому контуру. 
23. Інтегральне формулювання закону електромагнітної індукції Фарадея. Вихрове 
електричне поле. 
24. Диференціальне формулювання закону електромагнітної індукції Фарадея. 
25. Молекулярні струми. Магнітна проникливість. 
26. Система рівнянь Максвелла та їх фізичний зміст. 
27. Електромагнітні хвилі як наслідок рівнянь Максвелла. 
28. Швидкість поширення електромагнітних хвиль. Плоскі електромагнітні хвилі. 
29. Зв’язок між напруженістю електричної і магнітної компоненти поля в електромагнітній 
хвилі. 
30. Повне внутрішнє відбивання світла, волоконна-оптичний зв’язок. 
31. Гіпотеза де-Бройля. Хвильові властивості мікрочастинок. 
32. Співвідношення невизначеностей. Хвильова функція та її властивості. 
33. Рівняння Шредінгера. 
34. Оператори основних фізичних величин. 
35. Власні значення та власні функції операторів. 
36. Тунельний ефект. Тунельний мікроскоп. 
37. Електрон в періодичному потенціалі. Поняття про енергетичні зони. 
38. Використання фундаментальних властивостей мікрочастинок (заряду та спіну) для 
переносу та збереження інформації. 
39. P-n перехід та гетероперехід.  
40. Принцип роботи світлодіодів, ПЗЗ-матриць, елементів флеш-пам’яті, магнітних 
накопичувачів інформації.  
41. МОН-транзистор – основа сучасних мікропроцесорів. 
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