
ВСТУП 
 

1. Фізика.  
2. Анотація навчальної дисципліни. Програму з фізики на 2019–2020 
навчальний рік для слухачів вечірньої форми навчання підготовчого відділення 
розроблено з урахуванням вимог чинної програми з фізики для 7-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти та 
науки України (наказ № 865 від 18.09.2008 р.), програм для універсального та 
технологічного профілю навчання (10-11 класи), рекомендованих 
Міністерством освіті і науки України (лист МОНУ № 1/11-5304 від 
19.12.2003 р., яку підготували О. Бугайов, М. Головко, Л. Закота, В. Коваль, 
Д. Костюкевич, М. Мартинюк, О. Хоменко), програми зовнішнього 
незалежного оцінювання 2020 року  
(http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2016/12/Programa_2020_fizyka.pdf)  

Матеріал програми розподілено за такими розділами:  
1. механіка 
2. молекулярна фізика та термодинаміка 
3. електродинаміка 
4. коливання і хвилі 
5. оптика 
6. елементи теорії відносності 
7. квантова фізика 

2.1. Предметом навчальної дисципліни є теоретичне і практичне опрацювання 
учнями окремих тем програми «Фізика» в цілому, а також окремих тем, необхідних 
для виконання завдань зовнішнього незалежного тестування. 
3. Тип. Дисципліна “Фізика” є нормативним курсом для слухачів підготовчого 
відділення, викладається упродовж ІІ семестру в обсязі 120 акад. год., з них 
теоретичних занять – 52 год., контрольних робіт (тести) – 8 год., самостійна робота 
слухачів (СРС) – 60 год. Формою підсумкового контролю є підсумкове тестування. 
4. Термін вивчення дисципліни –5 місяців. 
5. Викладач: к. фіз.-мат. н. Прокопець В.М. 

6. Мета і завдання навчальної дисципліни.  
-  поглибити рівень навчальних досягнень з фізики учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання – 2020; 
-  систематизація знань з фізики, ліквідація прогалин шкільної освіти, що 

можуть мати місце за рахунок варіативності програм з фізики для 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

-  підготовка слухачів до складання зовнішнього незалежного оцінювання – 
2020 з фізики шляхом проміжних та підсумкового тестувань, що розроблені 
за зразком тестів з фізики – 2011–2019 років.  
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Після завершення навчання випускники підготовчого відділення мають  
знати: 

-  фізичні явища і процеси: ознаки, за якими вони відбуваються, зв’язок між 
явищами чи процесами, їх пояснення на основі наукової теорії, приклади 
використання; 

-  фізичні досліди: мета досліду, схема, умови, за наявності яких здійснюється 
дослід, перебіг і результати досліду; 

-  поняття та терміни; 
-  фізичні величини: властивості, що характеризуються цим поняттям 

(величиною, зв’язок з іншими величинами (формула), означення величини, 
одиниці фізичної величини, способи її вимірювання; 

-  закони: формулювання та математичний вираз закону, досліди, що 
підтверджують його справедливість; приклади врахування і застосування 
його на практиці; межі та умови застосування; 

-  фізичні теорії: дослідне обґрунтування теорії; основні положення, принципи 
та закони цієї теорії; основні наслідки; практичні застосування і межі 
застосування теорії; 

-  приклади чи пристрої, механізми і машини, технології: призначення, 
принцип дії та схема будови; застосування і правила користування, переваги 
і недоліки; 

- принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з 
фізичної точки зору. 

вміти: 
-  встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання 

законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів; 
-  розпізнавати і застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, 

що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи; 
-  застосовувати основні поняття і закони, принципи та правила механіки, 

молекулярної фізики, термодинаміки, електродинаміки, коливального руху, 
коливального руху, хвильових процесів, СТВ; 

-  застосовувати математичні вирази фізичних законів; 
-  визначати межі застосування законів; 
-  визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та 

процесів, межі застосування фізичних законів;  
-  використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу 

(якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих 
тощо); 

-  складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися 
вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати 
дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів; 

-  пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних 
приладів з фізичної точки зору; 

-  аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити 
висновки;  



 3 

-  правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин; 
-  за визначений час (180 хвилин) розв’язувати тест. 

7. Попередні вимоги – навчання в 11 класі шкіл, з якими існують чинні 
договори про співпрацю: Херсонський фізико-технічний ліцей, Український 
фізико-математичний ліцей, Київський природничо-науковий ліцей №145, 
Ліцей інформаційних технологій №79, Ліцей 208 м. Києва, Русанівський ліцей, 
Ліцей «Голосіївський» №241 м. Києва, Гімназія №178 м. Києва, 
Білоцерківський колегіум. 
8. Методи викладання – репродуктивний, проблемно-орієнтаційний.  
9. Методи оцінювання – поточне опитування, проміжний та підсумковий 
тести.  
10. Мова викладання – українська. 
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11. Система оцінювання знань з фізики слухачів підготовчого відділення у 
2019/2020 навчальному році 
 

№ 
п/п тип завдань 

номери 
завдань 
у тесті 

кількість 
завдань 

цього 
типу 

оцінка за 
правильну 
відповідь, 

число балів 

макси-
мальна 

оцінка за 
даний 

тип 
завдань 

1 З вибором однієї 
правильної 
відповіді 

1–20 20 1 20 

2 На встановлення 
відповідності 

21–24 4 1 – одна правильна 
відповідь  
(логічна пара)  
2 – дві правильні 
відповіді  
(логічні пари) 
3 – три правильні 
відповіді  
(логічні пари)  
4 – чотири 
правильні відповіді 
(логічні пари)  

16 

25–28 4 2 8 3 Відкритої форми 
з короткою 
відповіддю  

29–38 10 2 20 

усього 64 тестових балів 
 

Шкала відповідності 
За 200 – бальною шкалою За національною шкалою 

185 – 200 відмінно 
160 – 184 добре 
140 – 159 

101 – 139 
задовільно 

0 – 100 не задовільно 
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12. Таблиця перерахунку балів 0 – 64 – 200 
 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100–200 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100–200 
1 не склав 33 162 
2 не склав 34 164 
3 не склав 35 166 
4 не склав 36 167 
5 не склав 37 169 
6 не склав 38 171 
7 не склав 39 173 
8 не склав 40 174 
9 не склав 41 176 
10 не склав 42 177 
11 не склав 43 179 
12 не склав 44 180 
13 100 45 181 
14 104 46 182 
15 108 47 183 
16 112 48 184 
17 116 49 185 
18 120 50 186 
19 124 51 187 
20 128 52 188 
21 132 53 189 
22 135 54 190 
23 138 55 191 
24 141 56 192 
25 144 55 193 
26 147 58 194 
27 149 59 195 
28 152 60 196 
29 154 61 197 
30 156 62 198 
31 158 63 199 
32 160 64 200 
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ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  РОЗДІЛ  11  

МЕХАНІКА  
ТЕМА 1. Кінематика рівномірного руху. Відносність руху. 
Рівноприскорений і криволінійний рух.................................................. (4 год.) 
Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. 
Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. 
Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномірний і 
рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних 
величин від часу при рівномірному і рівнозмінному рухах. 
Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. 
Доцентрове прискорення. 
 
ТЕМА 2. Закони динаміки Ньютона. Сили пружності, сили тертя......(4 год.) 
Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності 
Галілея. 
Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон 
Ньютона. 
Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією 
сили тяжіння. 
Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість. 
Сили пружності. Закон Гука. 
Сили тертя. Коефіцієнт тертя. 
Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги. 
 
ТЕМА 3. Імпульс, реактивний рух. Робота, енергія, потужність ....... (4 год.) 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Механічна робота. 
Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних 
процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.  
 
ТЕМА 4. Елементи механіки рідин та газів ........................................... (4 год.) 
Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої 
рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл. 
 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 
 

ТЕМА 5. Основи молекулярно-кінетичної теорії.................................. (4 год.) 
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне 
обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична 
швидкість теплового руху молекул. 
Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. 
Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур. 
Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах. 
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ТЕМА 6. Основи термодинаміки ............................................................. (4 год.) 
Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. 
Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження 
енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування 
першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. 
Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт 
корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення. 
 
ТЕМА 7. Властивості газів, рідин і твердих тіл..................................... (4 год.) 
Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота 
пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна 
вологість повітря та її вимірювання. 
Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння 
палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів. 
Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні 
явища. 
Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види 
деформацій. Модуль Юнга. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 
 

ТЕМА 8. Основи електростатики ............................................................ (4 год.) 
Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. 
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції 
полів. 
Провідники та діелектрики в електростатичному полі.  
Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця 
потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного 
електричного поля. 
Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. 
З’єднання конденсаторів. 
Енергія електричного поля. 
 
ТЕМА 9. Закони постійного струму ........................................................ (4 год.) 
Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон 
Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з’єднання 
провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 
Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. 
 
ТЕМА 10. Електричний струм у різних середовищах .......................... (4 год.) 
Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність 
опору металів від температури. Надпровідність. 
Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. 
Застосування електролізу.  
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Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про 
плазму. 
Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-
променева трубка. 
Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова 
електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від 
температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. 
 
ТЕМА 11. Магнітне поле, електромагнітна індукція ........................... (4 год.) 
Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила 
Лоренца. 
Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики. 
Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної 
індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія 
магнітного поля. 

 
КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 

 
ТЕМА 12. Механічні коливання і хвилі ................................................. (4 год.) 
Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. 
Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання 
вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного 
маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені 
механічні коливання. Явище резонансу. 
Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. 
Довжина хвилі. Зв`язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та 
періодом (частотою). 
Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та 
ультразвуки. 
 
ТЕМА 13. Електромагнітні коливання і хвилі ...................................... (4 год.) 
Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення 
енергії в коливальному контурі. Власна частота й період електромагнітних 
коливань. 
Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор 
змінного струму. Електричний резонанс. 
Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані. 
Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. 
Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного 
випромінювання різних діапазонів. 
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ТЕМА 14. Оптика....................................................................................... (4 год.) 
Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість 
світла та її вимірювання. 
Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало. 
Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. 
Повне відбивання. 
Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає 
тонка лінза. 
Інтерференція світла та її практичне застосування. 
Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення 
довжини світлової хвилі. 
Дисперсія світла. Неперервний та лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. 
Поляризація світла. 

 
КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 

 
ТЕМА 15. Елементи теорії відносності. Світлові кванти..................... (2 год.) 
Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон 
додавання швидкостей. Зв’язок між масою та енергією. 
Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). 
Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування 
фотоефекту в техніці. 
Тиск світла. Дослід Лебедєва. 
 
ТЕМА 16. Елементи фізики атома. Елементи ядерної фізики ............ (2 год.) 
Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. 
Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого 
спектра. Лазер. 
Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв`язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ 
ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція. 
Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації 
іонізуючого випромінювання. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ, КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ  
 

Кількість 
годин 

№
 за

ня
тт

я 

№
 л

ек
ці

ї 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 

ле
кц

ій
ні

 

пр
ак

ти
чн

і 

С
РС

 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
1 1 Вступ. Механіка. Основи кінематики 4  4 
2 2 Основи динаміки. Закони збереження в механіці 4  4 

3 3 Елементи механіки рідин та газів. Основи 
молекулярно-кінетичної теорії 4  4 

4 4 Основи термодинаміки. Властивості газів, рідин і 
твердих тіл 4  4 

5 5 Основи електростатики 4  4 
6 6 Закони постійного струму 4  4 
7 7 Електричний струм у різних середовищах   4  4 
8 8 Магнітне поле, електромагнітна індукція   4  6 
9 9 Контрольна робота № 1  4  

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 
10 10 Механічні коливання і хвилі 4  4 
11 11 Електромагнітні коливання і хвилі 4  4 
12 12 Оптика 4  6 
13 13 Елементи теорії відносності. Світлові кванти   2  6 
14 14 Атом фізика атомне ядро 2  6 
15 15 Підсумкова атестація   4  
16 16 Підведення підсумків, консультація, повторення 4   

  Усього 52 8 60 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Практичні, консультація – 52 год. 
Контрольна робота, підсумкова атестація – 8 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
 

Лекція 1. Основи кінематики. (4 год.) 
Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. 
Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.  
Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкість. Рівномірний і 
рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних 
величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.  
Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. 
Доцентрове прискорення. 
Завдання для самостійної роботи 1 (4 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 3 – 24; 10. с. 6 – 23 
Література: 9. с. 3 – 24.  
 
Лекція 2. Основи динаміки. Закони збереження в механіці. (4 год.) 
Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності 
Галілея.  
Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон 
Ньютона.  
Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією 
сили тяжіння.  
Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.  
Сила пружності. Закон Гука. Сила тертя. Коефіцієнт тертя.  
Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги. 
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.  
Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії 
в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми. 
Завдання для самостійної роботи 1 (4 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 45 – 54, 54 – 88; 10. с. 6 – 23 
Література: 9. с. 33 – 43, 65 – 73.  
 
Лекція 3. Елементи механіки рідин та газів. Основи молекулярно-
кінетичної теорії. (4 год.) 
Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої 
рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл. 
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне 
обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична 
швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.  
Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. 
Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.  
Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах. 
Завдання для самостійної роботи 1 (4 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 100 – 107, 154 – 158, 160 – 169;  10. с. 24 – 39 
Література: 9. с. 143 – 154.  
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Лекція 4. Основи термодинаміки. Властивості газів, рідин і твердих тіл. (4 год.) 
Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. 
Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження 
енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування 
першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.  
Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт 
корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення. 
Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота  
пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їхні властивості. Відносна 
вологість повітря та її вимірювання.  
Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння 
палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.  
Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні 
явища.  
Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види 
деформацій. Модуль Юнга. 
Завдання для самостійної роботи 1 (4 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 189 – 195, 208 – 215;  10. с. 24 – 39 
Література: 9. с. 176 – 188, 195 – 208.  
 
Лекція 5. Основи електростатики. (4 год.) 
Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. 
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції 
полів.  
Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична 
проникність речовин.  
Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця 
потенціалів. Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного 
електричного поля.  
Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. 
З'єднання конденсаторів.  
Енергія електричного поля. 
Завдання для самостійної роботи 1 (4 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 228 – 233, 244 – 250;  10. с. 40 – 59 
Література: 9. с. 215 – 227, 233 – 244.  
 
Лекція 6. Закони постійного струму. (4 год.) 
Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон 
Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання 
провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і 
потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. 
Завдання для самостійної роботи 1 (4 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 262 – 266;  10. с. 40 – 59 
Література: 9. с. 250 – 261.  
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Лекція 7. Електричний струм у різних середовищах.  (4 год.) 
Електричний струм в металах. Електронна провідність металів. Залежність 
опору металів від температури. Надпровідність.  
Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. 
Застосування електролізу.  
Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про 
плазму.  
Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-
променева трубка.  
Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова 
електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від 
температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. 
Транзистор. 
Завдання для самостійної роботи 1 (4 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 262 – 266;  10. с. 40 – 59 
Література: 9. с. 250 – 261, 267 – 271.  
 
Лекція 8. Магнітне поле, електромагнітна індукція. (4 год.) 
Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила 
Лоренца.  
Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики.  
Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної 
індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія 
магнітного поля. 
Завдання для самостійної роботи 1 (6 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 277 – 282, 293 – 298, 309 – 314;  10. с. 40 – 59 
Література: 9. с. 272 – 277, 283 – 293, 298 – 308.  
 
Лекція 9. Контрольна робота №1. (4 год.) 
 
Лекція 10. Механічні коливання і хвилі. (4 год.) 
Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. 
Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання 
вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного 
маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені 
механічні коливання. Явище резонансу. 
Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. 
Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та 
періодом (частотою).  
Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та 
ультразвуки. 
Завдання для самостійної роботи 1 (4 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 137 – 143;  10. с. 60 – 77 
Література: 9. с. 124 – 136.  
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Лекція 11. Електромагнітні коливання і хвилі. (4 год.) 
Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення 
енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних 
коливань.  
Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор 
змінного струму. Електричний резонанс.  
Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.  
Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. 
Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного 
випромінювання різних діапазонів. 
Завдання для самостійної роботи 1 (4 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 309 – 314, 330 – 325; 
Література: 9. с. 298 – 309, 314 – 322.  
 
Лекція 12. Оптика. (4 год.) 
Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість 
світла та її вимірювання.  
Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.  
Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. 
Повне відбивання.  
Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає 
тонка лінза.  
Інтерференція світла та її практичне застосування.  
Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення 
довжини світлової хвилі.  
Дисперсія світла. Неперервний і лінійчастий спектри. Спектральний аналіз.  
Поляризація світла. 
Завдання для самостійної роботи 1 (6 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 325 – 330, 341 – 346;  10. с. 60 – 77 
Література: 9. с. 322 – 325, 330 – 340.  
 
Лекція 13. Елементи теорії відносності. Світлові кванти.  (2 год.) 
Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон 
додавання швидкостей. Зв'язок між масою та енергією. 
Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Фотоефект та його 
закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в 
техніці. Тиск світла. Дослід Лебедєва 
Завдання для самостійної роботи 1 (6 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 374 – 377, 385 – 389;  10. с. 78 – 90 
Література: 9. с. 362 – 373, 378 – 384.  
 
 
 
 
 



 15 

Лекція 14. Атом та атомне ядро. (2 год.) 
Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. 
Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого 
спектра. Лазер.  
Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ 
ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.  
Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації 
іонізуючого випромінювання. 
Завдання для самостійної роботи 1 (6 год.) 
Розв’язати задачі: 9. с. 399 – 403, 413 – 417;  10. с. 78 – 90 
Література: 9. с. 390 – 398, 403 – 384.  
 
Лекція 15. Підсумкова атестація. (4 год.) 
 
Лекція 16. Підведення підсумків, консультація, повторення. (4 год.) 
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ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ «ФІЗИКА» 
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 

При розрахунку вважати, що g=10 м/с2 

Визначте потужність електродвигуна підйомної лебідки, якщо вантаж 
масою 200 кг було піднято на висоту 20 м за 10 с. Коефіцієнт корисної дії 
механізму 80%. 
 А  4000 Вт В  10 кВт  
 Б  5 кВт Г  3,2 кВт  
Як зміниться внутрішня енергія ідеального одноатомного газу при 
ізобарному розширенні? 
 А  Не змінюється В  Зменшується  
 Б  Залежить від типу газу Г  Збільшується  
Який вигляд має перший закон термодинаміки для адіабатичного 
процесу? 
 А  Q A U    В  Q U    
 Б  A U   Г  Q A   

Абсолютна температура – фізична величина, яка є мірою: 
 А  Середньої кінетичної енергії руху молекул 
 Б  Кількості теплоти в тілі 
 В  Теплоємності під час процесів теплообміну 
 Г  Роботи при ізотермічному процесі 

Два конденсатори ємністю 10 мкФ і 20 мкФ були з’єднані послідовно. Потім 
їх з’єднали паралельно, як змінилася ємність батареї конденсаторів у 
результаті такої зміни їхнього з’єднання? 
 А  Збільшилася в 4 рази В  Збільшилася в 4,5 рази  
 Б  Зменшилася в 4,5 рази Г  Зменшилася в 4 рази  
 
Вкажіть, яке з перелічених явищ називається термоелектронною емісією. 
А Іонізація нейтральних атомів при зіткненні із електронами, які були 

прискорені електричним полем.  
Б Вибивання електронів з катоду при бомбардуванні його додатними іонами. 
В Випромінювання електронів катодом при його нагріванні. 
Г Утворення вільних електронів та іонів під дією радіоактивного 

випромінювання. 
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Прямий провідник розташований в однорідному магнітному полі з 
індукцією 0,02 Т перпендикулярно до ліній індукції. Визначте, з якою 
силою діє поле на провідник, якщо його довжина дорівнює 5 см, а сила 
струму – 4 А? 
 А  4 мН В  8 Н  
 Б  4 Н Г  16 мН  
Перпендикулярна складова індукції магнітного поля всередині контуру із 
площею 10 см2, із опором в 5 Ом, зменшилася від 50 мТл до 0. Визначте 
заряд який протік через контур. 
 А  100 нКл В  250 нКл  
 Б  10 мкКл Г  25 мкКл  

 
ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ 

Установіть відповідність між фізичним законом і формулою, що його 
описує: 

1 Закон Джоуля-Ленца А 2
11

r
qqkF   

2 Закон Архімеда Б 
R
UI   

3 Закон Всесвітнього тяжіння В рідиниF gV  

4 Закон Кулона Г 2r
mMGF   

 Д 2P I R  

 
Установіть відповідність між поняттями, пов’язаними з поширенням 
електричного струму у різних середовищах, та їх основним фізичним 
змістом. 
1 Надпровідність А З’являються вільні електрони 
2 Термоелектронна емісія Б На електроді відкладається 

речовина 
3 Електроліз В Опір провідника різко 

зменшується і падає до нуля 
4 Газовий розряд Г Зростає кількість нейтральних 

атомів чи молекул 
 Д Під дією радіоактивного 

випромінювання 
утворюються іони та 
електрони 
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ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ 

Коефіцієнт тертя між дорогою та колесами автомобіля 0,3, гальмівний 
шлях у випадку аварійного гальмування рівний 54 м.  
1) Визначте (у метрах на секунду) швидкість руху автомобіля перед 
початком гальмування. 
2) Визначте (у секундах) час аварійного гальмування. 
Конденсатор із площею пластин 250 см2 і відстанню між ними 2 мм, 
заряджають до напруги 500 В, потім від’єднують від джерела і розсовують 
пластини на відстань 10 мм.  
1) Визначте (у вольтах) напругу між обкладинками конденсатора. 
2) Визначте (у джоулях) роботу яку була виконано при переміщені пластин. 
Об’єм водню масою 10 г за температури 25°С внаслідок ізобарного 
розширення збільшився в 2 рази. Обчислити роботу газу.  
Після розтягу сталевої дротини довжиною 3 м діаметром 5 мм її 
потенціальна енергія рівна 50 мДж. Знайти абсолютне видовження 
(у міліметрах) дротини. Модуль Юнга сталі 112 10E Па  . 
Визначити внутрішній опір джерела, якщо при силі струму 30 А потужність 
в зовнішньому колі рівна 180 Вт, а при силі струму 10 А – 100 Вт. 
На цоколі електричної лампочки написано 220 В, 40 Вт. За кімнатної 
температури опір спіралі 175 Ом. Визначити температуру 
(у  градусах  Кельвін) спіралі лампи в робочому стані. Температурний 
коефіцієнт опору вольфраму становить 5,1×10-3 К-1. 
В однорідне магнітне поле із індукцією 1 Тл влітає частинка масою 1 мг і 
зарядом 1 мкКл перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Визначити 
(у  секундах) період обертання. 
Колона автомобілів довжиною 200 м рухається із швидкістю 36 км/год. 
Мотоцикліст проїжджає від голови колони до її хвоста і повертається в 
голову колони, швидкість руху мотоцикліста 54 км/год. Визначте 
(у  секундах) витрачений мотоциклістом час. 

В однорідному електростатичному полі на тонкій нерозтяжній непровідній 
нитці висить кулька масою 10 г із зарядом 50 нКл. Визначити напруженість 
поля, якщо кут між ниткою та вертикаллю – 30°.  
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