
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ФІЗИКА" 
 

Спеціальність: 253 Військове управління 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

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) 

Адаптуватись до швидких змін обстановки та діяти в новій 

ситуації.  

Демонструвати творче та гнучке мислення, здатність до 

самооцінки, наполегливість, активність, комунікабельність, 

стресостійкість, навички самоконтролю, особисту мотивацію на 

військову службу.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

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 та заочна 

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: «Теорія 

електричних кіл», «Теорія електричного зв’язку» 

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 

В.Ф., Мисліцька Н.А.  – Київ:  НТУУ «КПІ», 2012. – 148 c. 

3. Сусь Б.А. Коливання і хвилі: курс лекцій для самостійної 

роботи  студентів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 1997. 

– 196 с. 

4. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Коливання і 

хвилі: Навчальний посібник для самостійної роботи 

студентів з електронним представленням. – К.: ВІТІ  НТУУ 



 

 

"КПІ", 2009. – 190 с.  

5. Сусь Б.А. Фізика твердого тіла і напівпровідників: 

навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – К.: 

ВЦ “Просвіта”, 2000. – 178 с. 

6. Сусь Б.А. Квантова фізика (курс лекцій для самостійної 

роботи студентів. 

7. Скіцько І.Ф., Цибалова М.І. Методичний посібник до 

практичних занять з фізики (ІІ семестр), Київ, ВІТІ НТУУ 

"КПІ", 2002. 

8. Скіцько І.Ф. Основи зонної теорії твердих тіл. Елементи 

фізики напівпровідників. Фізичні явища в p-n переході. 

(методичний посібник до практичних занять), Київ, КВІУЗ, 

2000. 

9. Сусь Б.А., Павелко Т.М. Електрика і магнетизм. (методичний 

посібник для розв’язування задач з фізики). Київ, КВІУЗ, 

2000. 

10. Павелко Т.М. Фізичний практикум, І семестр, Київ, КВІУЗ, 

2000. 

11. Сусь Б.А.. Збірник задач до практичних занять  з фізики. 

Частина 1 / Б.А. Cycь, М.І. Цибалова. – Київ: ВІТІ. 2019. -168 

с. 

12. Cycь Богдан. Eлeктpомагнетизм: нaвчaльний пociбник для 

сaмocтійнoї poбoти курсантів і студентів. Видання третє, 

доповнене, із забезпеченням наочності в мультимедійному 

електронному представленні / Богдан Сусь. – Київ: ВІТІ, 

2015.  – 133 с. 

13. Сусь Богдан. Вимірювання фізичних величин. Методичний 

посібник для самостійної роботи курсантів / Богдан Сусь, 

Антоніна Лад. – Київ: ВІТІ, 2019. – 92 с. 

14.  Сусь Б.А. Практикум з дисципліни «ФІЗИКА». Інструкції до 

виконання лабор. робіт. Част. I / Сусь Б.А., Лад А.І., 

Тульчинська Д.М.. – Київ.: ВІТІ, 2019. – 51 с. 

15. Скіцько І.Ф. Фізичний практикум. Київ, ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 

Ч.І, 2010.– 212с., Ч.ІІ, 2011.– 286с.  

16. Скіцько І.Ф. та ін. Електромагнетизм. – Київ, ВІТІ НТУУ 

«КПІ», 2010.– 326с 

17. Лопатинський Е.С., Зачек І.Р., Ільчук Г.А. та ін. Фізика. 

Львів: Афіша, 2009.-386с. 

18. Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.4. Оптика. М.: Наука, 

2005.– 792с 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна аудиторія 

Обладнання: проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен / екзамен 

Кафедра Кафедра математики та фізики 

Факультет  



 

 

 
 

 

 

Викладач(і) ПАЛЬТІ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Посада: Заступник завідувач кафедри 

Вчене звання: Старший науковий 

співробітник 

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук  

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-41-59 

E-mail: ampal@ukr.net 

                               Робоче місце: 390/2 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс.  

Лінк на дисципліну  

 

 

Завідувач кафедри    І. РУДОМІНО-ДУСЯТСЬКА  

 

 

 

Розробник      О. ПАЛЬТІ 


