
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ФІЗИКА" 
 

Спеціальність: 125  Кібербезпека 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна циклу загальної підготовки 

Курс 1 (перший) та 2 (другий)  

Семестр 2 (другий) та 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Фізичні явища, закони і теорії та області їх використання, методи 

дослідження фізичних явищ, властивостей та характеристик 

матеріалів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування базових знань та сукупності вмінь курсантів, 

необхідних для розв'язування фізичних задач, включаючи фізичні 

задачі військово-прикладної спрямованості. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Організовувати власну професійну діяльність, обирати 

оптимальні методи та способи розв’язування складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній 

діяльності, оцінювати їхню ефективність. 

Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та 

синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення 

спеціалізованих задач професійної діяльності. 

Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні 

складних спеціалізованих задач та практичних проблем у 

професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та 

неповною визначеністю умов, відповідати заприйняті рішення 

Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і 

поняття у навчанні та професійній діяльності 

Аналізувати та проводити оцінку ефективності та рівня 

захищеності ресурсів різних класів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах в 

ході проведення випробувань згідно встановленої політики 

інформаційної та\або кібербезпеки. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за 

професійним спрямуванням. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації. 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1.  Фізичні вимірювання. 



 

 

Загальні уявлення про фізичні вимірювання. Математичний вступ 

до теорії вимірів (вектори, похідна, інтеграл, функції однієї і 

кількох змінних; середнє значення, ймовірність події, дисперсія). 

Похибки вимірювань. Клас точності. Прямі і непрямі виміри, їх 

похибки. Приклади розрахунку похибок. Представлення 

результатів вимірів. Статистична обробка результатів прямих 

вимірів. Сутність принципу спостережуваності. Похибки 

непрямого виміру струму при розширенні шкали амперметра. 

Змістовий модуль 2. Механіка і лінійні коливання. 

Математичний вступ до механіки (дії з векторами, їх зміст у 

фізиці, матриці; прості диференційні рівняння, приклади з 

механіки). Кінематика і динаміка. Основні поняття: швидкість, 

імпульс, момент імпульсу. 2-й закон Ньютона, як диференціальне 

рівняння для векторної величини. Приклади. Закон збереження, 

як інтеграл диференційного рівняння. Задача двох взаємодіючих 

тіл. 

Гармонічний коливальний процес, його характеристики. 

Диференціальне рівняння гармонічних коливань, його розв'язок. 

Згасаючі і вимушені коливання їх рівняння і розвязок. 

Змістовий модуль 3. Молекулярна фізика. 

Математичний вступ до молекулярної фізики. Функції кількох 

змінних, алгебра якобіанів, функції розподілу. Приклади з 

термодинаміки та молекулярної фізики. Середні значення, які 

типи бувають. 

Закони термодинаміки. Енергетичні функції. Ентропія її 

фізичний зміст. Колові цикли, цикл Карно. Основи молекулярної 

фізики. Рівняння ідеального газу Клапейрона - Менделєєва. 

Функції розподілу Максвела і Больцмана. 

Змістовий модуль 4. Електромагнетизм. 

Математичний вступ до теорії поля. Поняття «потік» і 

«циркуляція» вектора. Скалярні і векторні поля. Напруженість і 

потенціал поля. Формулювання рівнянь Максвела без інтегралів і 

похідних. Закон Кулона у векторному вигляді. Принцип 

суперпозиції полів на простих прикладах. 

Електростатичне поле, його властивості. Напруженість і індукція 

електричного поля. Потік векторів напруженості електричного 

поля. Теорема Гауса у інтегральному і диференціальному вигляді. 

Теорема Остроградського (перехід від інтегрального рівняння до 

диференційного). Розібрати поняття потенціалу електричного 

поля, зв'язок напруженості і потенціалу. 

Математичний вступ до теорії поля (продовження). Поняття 
диференційних операцій: градієнт, дивергенція, ротор, їх зв'язок 

з рівняннями Максвела. Прості тотожності з векторними 

операціями (rot div F = 0, та ін.). Рівняння Пуассона і Лапласа. 

Провідники, діелектрики та напівпровідники. Електричний 

диполь у електричному полі. Поляризація діелектриків, вектор 

поляризації. Умови на межі діелектриків і металів. Енергія 

електричного поля.Розподіл зарядів і напруженості та потенціалу 

електричного поля у провіднику. Діелектрична проникність і 

сприйнятливість, їх зв'язок, фізичний зміст. 

Закони постійного струму. Електричний струм провідності, його 

характеристики. Закони Ома та Джоуля-Ленца в диференціальній 

та  



 

 

 інтегральній формах. Правила Кірхгофа. 

Магнітне поле, його виникнення, як наслідок руху зарядів. 

Аналогія з електричним диполем. Індукція та напруженість 

магнітного поля. Теорема Гауса. Магнітне поле струму, взаємодія 

елементів струму. Закон Біо-Савара-Лапласа, розрахунок 

магнітних полів. Поле електричного заряду, що рухається. 

Магнітне поле прямого провідника зі струмом. 

Закон повного струму Ампера. Циркуляція вектора індукції 

магнітного поля. Застосування закону повного струму до 

розрахунку магнітних полів. Протиріччя закону Ампера і закону 

збереження заряду. Теорема Стокса. Вихровий характер 

магнітного поля. Сила Ампера, робота по переміщенню 

провідника зі струмом у магнітному полі. Контур зі струмом у 

магнітному полі. Явище електромагнітної індукції. Закон 

Фарадея. Правило Ленца. Явище взаємної індукції і самоіндукції. 

Енергія магнітного поля.  

Струми замикання та розмикання електричних кіл з 

індуктивністю. Ознайомлення з магнітними речовинами 

(феромагнетики, діамагнетики). 

Змістовий модуль 5. Електромагнітні хвилі. 

Хвилі у пружному середовищі. Принцип Гюйгенса. Хвильове 

рівняння. Характеристики гармонічної хвилі. Принцип 

суперпозиції хвиль, теорема Фур’є. Інтерференція когерентних 

хвиль. Стоячі хвилі. 

Проблеми природи світла. Коріння атомної фізики, теорії 

відносності, сучасної квантової теорії. Закони геометричної 

оптики, принцип Ферма. Принцип Гюйгенса. 

Рівняння Максвела. Перша пара рівнянь Максвелла для потоків 

напруженості полів. Закон повного струму. Друга пара 

(динамічних) рівнянь Максвела. Фізичний зміст струму 

зміщення. Інтегральна і диференційна форма рівнянь Максвела. 

Електромагнітне поле. Зміст поняття «електромагнітне поле».  

Електромагнітні хвилі. Отримання хвильового рівняння з рівнянь 

Максвела. Доведення  існування електромагнітних хвиль. 

Швидкість електромагнітних хвиль у середовищах. 

Електромагнітна природа світла. Енергія електромагнітних 

хвиль. Вектор Умова-Пойтинга, інтенсивність хвиль. 

Інтерференція електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних 

хвиль. Інтенсивність. Способи одержання когерентних хвиль 

оптичного діапазону. Інтерференційна картина від двох джерел. 

Інтерферометри, їх типи, інтерферометр Майкельсона.  
Дифракція електромагнітних хвиль. Умови таі методи її 

спостереження. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон 

Френеля. Прямолінійне поширення світла. Дифракційна гратка, 

як спектральний прилад. Метод графічного додавання амплітуд. 

Змістовий модуль 6. Атомна фізика. 

Загальні уявлення фізики мікросвіту. Парадокси класичної фізики 

(теплоємність за низькими температурами, існування ефіру та 

ін.). Дискретне та неперервне, поля і частинки. Квантовий 

механізм Фейнмана. Досліди зі щілинами. 

Рівноважне теплове випромінювання. Закони Кірхгофа. 

Абсолютно чорне тіло і його закони. Ультрафіолетова 



 

 

катастрофа. Формули Релея-Джінса і Віна. Гіпотеза квантів і 

формула Планка.  

Елементи атомної фізики. Лінійчаті спектри атома водню. 

Модель  

 атому Томсона. Досліди Резерфорда і планетарна модель атому. 

Теорія Бора атома водню. Розподіл електронів атому по 

енергетичним рівням, будова періодичної таблиці хімічних 

елементів. 

Основи квантової механіки. Корпускулярно-хвильові властивості 

електромагнітного поля. Фотони. Квантова і хвильова природа 

матерії, корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії, гіпотеза де 

Бройля. Підтвердження хвильових властивостей матерії в 

дослідах Девісона – Джермера. 

Тверде тіло. Типи зв'язків атомів у твердих тілах. Енергетичний 

спектр атома. Виникнення енергетичних зон при утворенні 

кристалічної гратки. Зони: валентна, заборонена та провідності. 

Метали, ізолятори, напівпровідники. Електропровідність металів 

за зонною теорією та її залежність від температури. Тунельний 

ефект. 

Співвідношення невизначеностей Гайзенберга (координата – 

імпульс). Принципи невизначеностей для і енергії - часу. 

Хвильова функція та її фізичний зміст. Уявлення про методи 

квантової механіки. Початкові поняття про матричну механіку 

Гайзенберга. Квантові оператори і дії з ними. 

Рівняння Шредінгера. Оптико механічна аналогія Гамільтона. 

Узагальнення ідеї де Бройля введенням силового поля. 

Стаціонарне рівняння Шредінгера, приклади його розв'язку. Рівні 

енергії і хвильові функції у задачі з одновимірною потенціальною 

ямою 

Принципи квантової електроніки. Взаємодія електромагнітного 

випромінювання з речовиною. Населеність та інверсна 

населеність енергетичних рівнів. Інверсний стан речовини. 

Методи отримання інверсної населеності. Оптичні квантові 

генератори. Основи нелінійної оптики. Квантові підсилювачі та 

генератори. Лазери і мазери. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні, лабораторні роботи. 

Методи навчання: традиційні, комунікативні та інноваційні 

Форми навчання: очна  

Пререквізити Знання основних розділів вищої математики, зокрема 

математичного аналізу( диференціальне та інтегральне 
обчислення), аналітичної геометрії та лінійної алгебри (дії з 

векторами) та шкільного базового курсу фізики. 
 

Постреквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: «Схемотехніка 

програмно-апаратних засобів», «Електроживлення систем та 

комплексів військового зв'язку» 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 



 

 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен  

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену, якщо він до 

початку екзамену ліквідував заборгованість за всіма видами 

робіт, які передбачені робочим навчальним планом (робочою 

програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не 

менше ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів 

протягом семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше 

ніж 21 бал, до екзамену не допускається і повинен підвищити свій 

рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за семестр за 

рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) 

до оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту визначено Кодексом 

академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього 

Кодексу фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту Декларації про дотримання 

принципів академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Сусь Б.А. Електрика: навчальний посібник для самостійної 

роботи студентів. – Львів: Світ, 2002. – 73 с.  

2. Cycь Б.A. Eлeктpикa: нaвчaльний пociбник для сaмocтійнoї 

poбoти cтyдентiв, видання третє, доповнене, в  електронному 

представленні з мультимедійними додатками / Заболотний 
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