
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ФІЗИКА" 

 

Спеціальність: 172  Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації 

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 світоглядного значення, закони і теорії в області їх 

використання у фаховій діяльності, методи дослідження фізичних 

явищ, властивостей та характеристик матеріалів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування світогляду і базових знань, формування практичних 

умінь курсантів, необхідних для розв'язування фізичних задач, 

включаючи фізичні задачі військово-прикладної спрямованості. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, 

системного аналізу та технологій моделювання, стандартних 

алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач 

проектування і використання телекомунікаційних систем та 

технологій. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1. Фізика як фундаментальна світоглядна 

наука і як фундамент технічних дисциплін. 

Предмет фізики. Форми руху в природі. Фізика як основа технічних 

дисциплін. Роль фізики у розвитку природознавства, техніки. 

Значення фізики у вивченні загально-інженерних, військово-

технічних та військово-спеціальних дисциплін і зміцненні обороно- 

здатності країни. Зміст і структура курсу фізики, який вивчається у 

військовому інституті телекомунікацій та інформатизації. 

Матерія і рух. Форми руху матерії. Фундаментальна форма руху 

матенрії. Механічний рух тіл. Форми механічного руху тіл. Загальні 

уявлення про фізичні вимірювання. Похибки вимірювання та їх  

класифікація, інструментальні  похибки. Класи точності. Обробка 

результатів непрямих вимірювань. Статистична обробка результатів 

великого числа прямих вимірювань. Обробка результатів малого 

числа вимірювань методом Стьюдента. Графічні та табличні методи 



 

 

зображення та обробки результатів вимірювань. Дії з наближеними 

числами та правила заокруглення. Методи вимірювання сили 

струму, напруги й опору. Принципи роботи електровимірювальних 

приладів основних систем. Поняття про компенсаційний та 

мостовий методи вимірювань. 

Змістовий модуль 2. Електрика і магнетизм. 

Електричне поле. Напруженість і потенціал. Електричні заряди. 

Закон Кулона. Напруженість електричного поля та індукція 

електричного поля. Принцип суперпозиції електричних полів. 

Графічне зображення електричних полів. Потік вектора 

напруженості та потік вектора індукції електричного поля. Теорема 

Остроградського-Гаусса. 

Робота сил електричного поля. Циркуляція вектора напруженості. 

Енергія взаємодії точкових зарядів. Потенціал. Еквіпотенціальні 

поверхні. Зв'язок між напруженістю та потенціалом 

електростатичного поля.  Рівняння Лапласа. 

Діелектрики і провідники в електричному полі. Провідники, 

діелектрики та напівпровідники. Електричний диполь у 

однорідному та неоднорідному електричному полі. Поляризація 

діелектриків та її типи. Вектор поляризації, діелектрична 

сприйнятливість. Електричне поле всередині діелектрика. 

Діелектрична проникність та її фізичний зміст. Зв'язок між 

діелектричною сприйнятливістю та діелектричною проникністю. 

Зміна електричного поля на межі двох діелектриків. Розподіл 

зарядів, напруженість та потенціал електричного поля у провіднику. 

Провідник у електричному полі. Електроємність провідників. 

Конденсатори. Енергія електричного поля. 

Постійний електричний струм. Електричний струм та його види. 

Струм провідності та умови його існування. Основні 

характеристики постійного електричного струму. Закони Ома та 

Джоуля-Ленца в інтегральній та диференціальній формах.  

Електрорушійна сила та падіння напруги у колі постійного струму. 

Розрахунок розгалужених електричних кіл за допомогою правил 

Кірхгофа. 

Магнітне поле струму. Робота переміщення провідника зі струмом у 

магнітному полі. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Індукція та 

напруженість магнітного поля. Лінії індукції (напруженості) 

магнітного поля. Закони Біо-Савара-Лапласа та його застосування 

до розрахунку магнітних полів: а) електричного заряду, що 

рухається;  б) прямолінійного провідника зі струмом. Теорема про 

циркуляцію вектора індукції (напруженості) магнітного поля. 
Застосування теореми про циркуляцію вектора індукції магн. поля 

до розрахунку магнітних полів. Потік вектора індукції 

(напруженості) магнітного поля. Теорема Остроградського-Гаусса 

для магнітного поля. Вихровий характер магнітного поля. 

Провідника зі струмому 

магнітному полі. Робота переміщення провідника зі струмом у 

магнітному полі. Контур зі струмом у магнітному полі. Робота 

переміщення контура зі струмом у магнітному полі. Рух заряджених 

частинок у магнітному полі. Сила Лоренца. 

Речовина в магнітному полі. Магнітний моменти електрона. 

Намагнічування речовини. Характеристики намагнічування. 

Класифікація магнетиків. Феромагнетики, феримагнетики,  ферити. 



 

 

Магнітне поле на межі двох магнетиків. 

Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Енергія магнітного поля. 

Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Виникнення 

вихрового електричного поля при зміні магнітного поля. Е.р.с. в 

провіднику, що рухається  в магнітному полі. Вихорні струми. 

Самоіндукція. Індуктивність. Електрорушійна сила самоіндукції. 

Скін-ефект. Взаємна індукція. Енергія  магнітного поля. Струми при 

замиканні та розмиканні електричних кіл, що містять індуктивність. 

Змістовий модуль 3. Основи  електродинаміки.  Коливання і хвилі. 

Оптика. 

Гармонічні коливальні процеси. Додавання коливань.  Згасаючі і 

вимушені коливання. Гармонічні коливання. Диференціальне 

рівняння гармонічних коливань, його розв'язок. Характеристики 

гармонічних коливань. Електричні коливання в ідеалізованому 

контурі. Геометричне зображення гармонічних коливань. Додавання 

гармонічних коливань одного напрямку, з однаковими частотами. 

Додавання гармонічних коливань однакового напрямку з різними 

частотами. Биття. Додавання взаємно перпендикулярних 

гармонічних коливань. Поняття про фігури Ліссажу. 

Загасаючі коливання. Диференціальне рівняння загасаючих 

коливань та його розв'язок. Характеристики загасання коливань. 

Електричні загасаючі коливання у реальному контурі. 

Аперіодичний процес. Вимушені коливання. Рівняння вимушених 

коливань. Резонанс. Резонанс напруги. Коливання струму в 

коливальному контурі. Резонанс струму.  Добротність коливальної 

системи. 

Хвильові процеси. Хвильовий процес. Види хвиль. Принцип 

Гюйгенса. Рівняння плоскої та сферичної хвиль. Довжина хвилі, 

хвильове число, фазова швидкість. Хвильове рівняння. Принцип 

суперпозиції хвиль. Когерентні хвилі. Інтерференція хвиль. 

«Стоячі» хвилі». Аналіз явища електромагнітної індукції. Перше 

рівняння Максвелла та його фізичний зміст. Закон повного струму. 

Струм зміщення. Друге рівняння Максвела та його фізичний зміст. 

Система рівнянь Максвела в інтегральній формі. Електромагнітне 

поле. Система рівнянь Максвела в диференціальній формі. 

Доведення необхідності існування електромагнітних хвиль з аналізу 

рівняння Максвела. Швидкість електромагнітних хвиль у 

середовищах.  

Основні властивості електромагнітних хвиль. Енергія 

електромагнітних хвиль. Вектор Умова-Пойтинга. Досліди Г.Герца. 

Випромінювання елементарного диполя. Діаграма напрямленості 
випромінювання диполя. Шкала електромагнітних хвиль. 

Інтерференція і дифракція електромагнітних хвиль. Основні 

відомості про хвилі оптичного діапазону. Інтенсивність 

електромагнітних хвиль. Способи одержання когерентних хвиль 

оптичного діапазону. Оптична довжина ходу променів.   

Різниця ходу Розрахунок інтерференційної картини від двох 

когерентних джерел. Дифракція хвиль. Умови та методи її 

спостереження. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 

Дифракція на круглому отворі та круглому дискові. Метод графіч-

ного додавання амплітуд.  Дифракція на прямолінійному краю 

площини. Дифракція на щілині. Дифракційна гратка. Дифракційна 

гратка як спектральний прилад. 



 

 

Поляризація електромагнітних хвиль. Подвійне променезаломлення. 

Явище поляризації електромагнітних хвиль. Природні, повністю й 

частково поляризовані хвилі. Ступінь поляризації. Закон Малюса. 

Поляризація при відбиванні та заломленні. Закон Брюстера. Явище 

подвійного променезаломлення. Поляризаційні прилади. Штучна 

анізотропія та штучне подвійне променезаломлення. Фотопруж-

ність, ефект Керра, ефект Коттона-Мутона. Повертання площини 

поляризації. Природна оптична активність. Ефект Фарадея. 

Змістовий модуль 4. Квантова і атомна фізика. 

Теплове випромінювання. Особливості та характеристики теплового 

випромінювання. Закон Кірхгофа. Абсолютно чорне тіло. Розподіл 

енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла. Закони 

випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Релея-Джінса. 

"Ультрафіолетова катастрофа". Гіпотеза квантування енергії. 

Формула Планка. Застосування інфрачервоного випромінювання у 

військовій техніці. 

Теорія Бора. Сучасні уявлення про будову атома. Ядерна модель 

атома. Неспроможність класичної ядерної моделі атома. 

Лінійчастий спетр атома водню. Досліди Франка і Герца. 

Елементарна теорія Бора воднеподібного атома. Розвиток теорії 

Бора. Еліптичні орбіти. Просторове квантування. Спін електрона. 

Спінове число. Квантові стани електронів в атомі. Квантові числа. 

Принцип Паулі. Електронна оболонка атома. Фізичні принципи 

будови періодичної таблиці хімічних елементів. 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм мікрочастинок. Основи 

квантової механіки. Гіпотеза де-Бройля. Експериментальне 

підтвердження хвильових властивостей мікрочастинок речовини. 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії. Застосування хвильових 

властивостей мікрочастинок в наукових дослідженнях та в техніці. 

Координатно-імпульсний метод класичної механіки. 

Співвідношення невизначеностей Гайзенберга. Уявлення про 

методи квантової механіки. Хвильова функція та її фізичний зміст. 

Рівняння Шредінгера. Рівняння Шредінгера для стаціонарних 

станів. Рівняння Шредінгера для потенціального бар'єра скінченої 

ширини. 

Тверде тіло. Енергетичні зони в кристалах. Тверде тіло. 

Класифікація твердих тіл за величиною питомої електропровідності 

та її залежності від температури. Поняття про кристалічну гратку та 

типи зв'язків  атомів у твердих тілах. Поняття про рідкі  кристали та 

їхні властивості. Енергетичний спектр атома. Виникнення 

енергетичних зон при утворенні кристалічної гратки. Ширина  
енергетичних зон та відстань між рівнями в зоні. Заповнення 

енергетичних зон електронами. Зони: валентна, заборонена та 

провідності. Електропровідність твердих тіл за зонною теорією.  

Метали,напівпровідники, діелектрики Густина дозволених 

електронних станів. Поняття про квантову статистику Фермі-Дірака 

та класичну статистику Максвелла-Больцмана. Вироджений 

електронний газ. Електропровідність металів та її залежність від 

температури. Надпровідність. 

«Власні» і домішкові напівпровідники. Уявлення про «власні» 

напівпровідники. Процеси генерації та рекомбінації рівноважних 

носіїв заряду у власних напівпровідниках. Електронна та діркова 

провідності. Розрахунок рівноважної концентрації носіїв заряду і 



 

 

положення рівня Фермі у власному напівпровіднику. Теоретична 

формула електропровідності власного напівпровідника. Визначення 

ширини забороненої зони. Домішкові напівпровідники. Донорні та 

акцепторні домішки. Генерація та рекомбінація носіїв заряду у 

домішкових напівпровідниках. Основні та неосновні носії заряду. 

Рівноважна концентрація носіїв заряду та положення рівня Фермі в 

домішкових напівпровідниках. Електропровідність домішкових 

напівпровідників та її залежність від температури. Метод 

визначення енергії активації домішки. Дифузійний та дрейфовий 

струми.  Співвідношення Ейнштейна між рухливістю та 

коефіцієнтом дифузії. Дифузійна довжина та  довжина зсуву носіїв 

заряду.  Рівноважні та нерівноважні носії заряду. Швидкість зміни 

нерівноважної концентрації за рахунок рекомбінації носіїв заряду. 

Час життя неосновних носіїв заряду. Уявлення про електронну 

емісію. Робота виходу електрона.  Термоелектронна емісія та її 

закони.  Способи отримання електронно-діркового переходу (p-n – 

перехід). Властивості p-n – переходу. Поняття про гетеропереходи. 

Змістовний модуль 5. Квантова електроніка. Волоконно-оптичний 

зв’язок. 

Квантова електроніка. Взаємодія електромагнітного 

випромінювання з речовиною: поглинання, спонтанне та вимушене 

випромінювання. Населеність та інверсна населеність енергетичних 

рівнів.. Методи здійснення інверсної населеності. Квантові 

підсилювачі та генератори. Лазери та мазери. Лазерний зв'язок.  

Волоконно-оптичний зв’язок. Волоконна оптика. Волоконно-

оптичні лінії зв'язку. 

Змістовний модуль 6. Фізика атомного ядра. Ядерна енергетика. 

Будова атомного ядра. Склад та основні характеристики атомних 

ядер. Взаємодія нуклонів та уявлення про ядерні сили. Дефект маси 

та енергія зв’язку ядра. Залежність питомої енергії зв’язку ядра від 

його масового числа. Моделі ядра. Поняття про мезонну теорію. 

ядерних сил. 

Радіоактивність. Види радіоактивності. Закон радіоактивного 

розпаду. Активність джерел радіоактивного випромінювання. 

Ядерна енергетика. Природа ядерної енергії. Принципи виділення 

ядерної енергії. Здобування енергії при поділі важких ядер. 

Ланцюгова реакція поділу. Уявлення про критичні розміри 

(критичну масу). Атомна бомба. Ядерні реактори. Здобування 

енергії при синтезі легких ядер. Термоядерна та нейтронна бомба. 

Керована термоядерна реакція. 

 
Види занять: лекції, групові, практичні, лабораторні 

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 

Пореквізити Курс є базою для вивчення таких дисциплін як: «Теорія 

електричних кіл», «Теорія електричного звязку». 

Рейтингова система Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 



 

 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

(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 
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