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ВСТУП 
 

Навчальна програма вивчення дисципліни «ШКІЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ» 

складена відповідно  до  освітньої  програми  та  навчального  плану підготовки 

здобувачів вищої  освіти, ступінь бакалавр, за спеціальністю 014 Середня освіта 

(фізика). 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є шкільний курс фізики. 
Міждисциплінарні зв’язки: математика, хімія, астрономія та ін. 
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 
1. Механіка 
2. Молекулярна фізика 
3. Електродинаміка 
4. Оптика 
 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «ШКІЛЬНИЙ КУРС 
ФІЗИКИ» є формування і закріплення у майбутніх молодих спеціалістів бази 
теоретичних знань в галузі фундаментальних наук та наукових досліджень; 
вміння використовувати одержані знання при вивченні спеціальних 
дисциплін; вміння вести технологічні розрахунки основних типових 
фізичних процесів, знання основних напрямків підвищення ефективності 
виробництва. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «ШКІЛЬНИЙ КУРС 
ФІЗИКИ» є теоретичне і експериментальне вивчення елементарної фізики з 
розділів: «механіка», «млекулярна фізика», «електродинаміка», «оптика». 

1.3. За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути 
сформовані такі компетентності:  

загальні: з’ясування змісту основних понять, величин, постулатів, 
способів опису, якими характеризують розділ. Розуміння основних 
особливостей та характеристик теми.  

спеціальні: оцінювати умови навчальних задач, співвідносити їх з 
існуючими методами розв’язання. Раціонально планувати етапи виконання 
завдання. Прогнозувати результати роботи. Здійснювати самоконтроль і 
самооцінку. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 години /5 кредитів 
ECTS. 

 
 



 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Механіка 
1.1. Основи кінематики 
Поступальний рух. Матеріальна точка. Система відліку. Шлях і 

переміщення. Прямолінійний рівномірний рух. Відносність руху. Швидкість 
в прямолінійному нерівномірному русі. Переміщення при 
рівноприскореному русі. Лінійна і кутова швидкості. Прискорення при 
рівномірному русі тіла по колу. 

1.2. Основи динаміки 
Перший закон Ньютона. Маса тіл. Сила. Другий закон Ньютона. Третій 

закон Ньютона. Сили пружності. Гравітаційні сили. Сили тертя. Коефіцієнт 
тертя. Сили опору середовища. Рух під дією сили тяжіння по вертикалі. Рух 
під дією сили тяжіння у разі, коли початкова швидкість спрямована під 
кутом до горизонту. Вага тіла, що рухається з прискоренням. Невагомість. 
Перевантаження. Рух штучних супутників і планет. Рух під дією сили тертя. 
Рух під дією декількох сил. 

1.3 елементи статики. 
Рівновага необертающіхся тіл. Момент сили. Правило моментів. Центр 

ваги. Стійкість тіл. 
1.4. Закони збереження 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Механічна робота. Потенціальна і 

кінетична енергії. Закон збереження енергії. Перетворення енергії у разі роботи 
сил тертя. Потужність. ККД. Рух рідін та газів. 

Змістовий модуль 2. Молекулярна фізика 
2.1. Властивості газів, рідин та твердих тіл. 
Структурно-логічна схема вивчення розділу. Основи молекулярно-кінетичної 

теорії та її дослідне обґрунтування. Дослід Штерна, Броунівський рух. Маса і 
розміри молекули. Взаємодія атомів і молекул речовин у різних агрегатних 
станах. 

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального 
газу. Температура та її вимірювання. (Швидкість молекул ідеального газу.) 

Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопроцеси в газах. 
Насичена і ненасичена пара. Залежність температури кипіння рідини від тиску. 

Вологість повітря та її вимірювання. (Точка роси.) 
Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища. 

Явища змочування і капілярності в живій природі й техніці. 
Кристалічні та аморфні тіла. (Природне і штучне утворення кристалів.) Пошта 

про рідкі кристали. (Механічні властивості твердих тіл і матеріалів: пружність, 
міцність, пластичність. Види деформацій. Створення матеріалів із заданими 
фізичними властивостями.). таблиці, що систематизують матеріал теми. 

2.2. Основи термодинаміки 



Робота газу. Перший закон термодинаміки. (Застосування першого закону 
термодинаміки до ізопроцесів.) Рівняння теплового балансу для найпростіших 
теплових процесів. Адіабатний процес. 

Необоротність теплових процесів.  
Принцип дії теплових двигунів. (Двигун внутрішнього згоряння. Парова і 

газова турбіни. Реактивний двигун. Холодильна машина.) ККД теплового 
двигуна. Шляхи підвищення ККД теплових двигунів. Роль теплових двигунів у 
народному господарстві. Екологічні проблеми використання теплових двигунів. 

Змістовий модуль 3. Електродинаміка 
3.1. Електричне поле 
Експеримент як жерело знань.  Електричний заряд, його дискретність, 

елементарний заряди. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. 
Напруженість електричного поля. (Дослід Йоффе-Міллікена.) 

Провідники в електричному полі. Електростатичний захист. Дія електричного 
поля на живі організми. 

Робота електричного поля під час переміщення заряду. Потенціал. Різниця 
потенціалів. Напруга. (Зв'язок між напругою і напруженістю.) 

Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів та використання їх у 
техніці. (Послідовне та паралельне з'єднання конденсаторів.) 

Енергія електричного поля. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична 
проникність. 

3.2. Закони постійного струму 
Умови, необхідні для існування електричного струму. Закон для ділянки 

кола та замкнутого кола. Опір. Електричні кола. Послідовне і паралельне 
з’єднання провідників. Робота і потужність струму. Електрорушійна сила 
(ЕРС). (Закон Ома для повного кола.) 

3.3. Магнітне поле  
Взаємодія струмів, Магнітна індукція. Магнітний потік. Сила Ампера. 

Принцип дії електровимірювальних приладів. Гучномовець. Сила Лоренца. 
Магніті властивості речовини. Феромагнетики. (Магнітна проникність. 

Магнітний запис інформації.) 
3.4. Електромагнітні коливання і хвилі 
Гармонічні коливання. Амплітуда. Період, частота, фаза коливань. Вільні 

електромагнітні коливання в контурі. Перетворення енергії в коливальному 
контурі. (Власна частота коливань у контурі. Формула Томсона. Автоколивання. 
Генератор незатухаючих коливань на транзисторі.) Вимушені електричні 
коливання. Змінний електричним струм. Генератор змінного струму. Електричний 
резонанс. Трансформатор. 
Передача електроенергії та відстань та її використання. Проблеми пошуку та 
використання нових, екологічно чистих джерел енергії. Розвиток енергетики в 
Україні. 

Змістовий модуль 4. Оптика 
4.1 Геометрична оптика.  
Джерела світла. Прямолінійне поширення світла. Пояснення сонячного і 

місячного затемнень. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. 



Криві дзеркала. Заломлення світла. Лінза. Фокусна відстань. Побудова 
зображень, що дає тонка лінза. Оптична сила лінзи. Системи лінз. Око. Окуляри. 
Фотоапарат. Оптичні прилади. 

4.2 Хвильова оптика. 
Швидкість  світла. Дисперсія світла. Інтерференція, дифракція, поляризація 

світла. Елементи теорії відносності.  

3. Рекомендована література 
1. Гайдучок Г. М., Нижник В. Г. Фронтальний експеримент з фізики в 6–10 

класах. – К: Рад. шк.1988. 
2. Гончаренко С. У. Формування наукового світогляду при вивченні фізики. – К: 

Рад. шк., 1988. 
3. Демонстрационные опыты по физике в 6–7 классах средней школн / Под ред. 

А.А. Покровского. – М.: Просвещение, 1974. 
4. Коміренко М. М. Перевірка основних знань та вмінь з фізики в середній 

школі. – К.: Рад. шк., 1988. 
5. Коршак Є. В. та ін.  Розв'язування задач з фізики. – К.: Рад. шк., 1988. 
6. Миргородський Б. Ю., Шабаль В. К. Демонстраційний експеримент з фізики: 

Механіка.– К: Рад. шк., 1981. 
7. Миргородський Б. Ю., Шабаль В. X. Демонстраційний експеримент з фізики: 

Молекулярна фізика.– К.: Рад. шк., 1982. 
8. Миргородський Б. Ю., Шабаль А К. Демонстраційний експеримент з фізики: 

Електродинаміка.– К.. Рад, шк., 1984. 
9. Миргородський Б. Ю., Шабаль В. К Демонстраційний експеримент з фізики: 

Коливання і хвилі.– К.: Рад. шк., 1985. 
10. Мисечко С. М., Гончаренко С У. Контрольні роботи з фізики для 8–10 класів. – 

К.: Рад. шк., 1983. 
11. Нижник В, Г., Нижник О. Г Вимірювання фізичних величин. – К: Рад. шк., 

1987. 
12. Планування навчально-виховного процесу з фізики у 9–11 класах середньої 

школи: Посібник для вчителя / За ред. О.І. Бугайова. – К.: Рад. шк., 1989. 
13. Сшевская 3. В., Смолянец В. В., Бовтрук А Г. Проверка результативности 

обучения физике. – К.: Рад. шк., 1986.. 
14. Физический энциклопедический словарь. – М.: 
15. Хрестоматия по физике / Под ред. В. И. Спасского. – М.: Просвещение, 1982. 
16. Уроки фізики у 9 класі / За ред. О. І. Бугайова. – К: Рад. шк., 1977. 
17. Борбат О. М, Сяшянець В. В. Методика викладання оптики.– К.: Вад. шк., 

1978. 
18. Золозик П. М. Вивчення світлових явищ в середній школі. – К.: Рад. шк., 

1987. 
19. Клас Є. С, Шульга М. С. Оптика в демонстраційних дослідах. – К: Рад. шк., 

1984. 
20. Леннер Д. /., Корж Є. Д, Дегтярьов В. І. Програмовані завдання з фізики для 10 

класу. –К.: Рад. шк., 1985. 
 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Комплекти тестових завдань, контрольних робіт, індивідуальних 

професійно-креативних завдань, питань для заліків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


