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ВСТУП
в результаті вивчення фізики необхідно забезпечити опанування
світоглядного сприйняття • фізичної реальності, розуміння основних
закономірностей плину фізичних явищ та процесів, загального уявлення про
фізичний світ, його основні теоретичні засади і методи пізнання,
усвідомлення ролі фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку.
Перевірити:
• формування міцних знань, умінь і навичок в галузі фізики;
формування наукового світогляду;
ознайомлення з науковими основами сучасних технологій;
формування уміння визначати умови, необхідні для проведення
дослідження;
сприяння усвідомленню екологічної культури та гармонійно
взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному
суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і
значення наукового знання в суспільному розвитку.
у результаті вивчення навчальної дисципліни вступник повинен
вміти:
• самостійно застосовувати знання у стандартних ситуаціях, робити
висновки;
• пояснити фізичний зміст формули та закону, теорії чи фізичної
гіпотези;
• розрізняти та пояснювати
фізичні явища та процеси, які
відбуваються в природі;
• використовувати теоретичні знання під час розв’язування
фізичних задачі різного типу;
• володіти практичними уміннями та навичками під час виконання
лабораторних робіт;

ПРОГРАМА З ФІЗИКИ
Вступ
Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті
людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.
1. Механіка
Тема 1.1. Кінематика
Механічний рух. Основна задача механіки та способи її розв’язання в
кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність
механічного руху. Траєкторія руху. Шлях та переміщення.
Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання
швидкостей. Графіки залежності кінематичних величин від часу.
Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух. Графіки залежності
кінематичних величин від часу.
Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова і
лінійна швидкість.
Тема 1.2. Динаміка.
Причини руху. Інерціальна система відліку. Принцип відносності.
Взаємодія тіл і прискорення. Маса. Сила в природі.
Другий закон Ньютона. Вимірювання сил. Додавання сил. Третій закон
Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.
Вага і невагомість. Штучні супутники землі.
Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова
рівноваги тіла, що має вісь обертання.
Закони збереження
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Механічна
енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в
механічних процесах.
2. Молекулярна фізика і термодинаміка
Тема 2.1. Властивості газів, рідин і твердих тіл
Дослід Штерна. Броунівський рух. Взаємодія атомів і молекул речовин у
різних агрегатних станах. Температура та її вимірювання. Рівняння
Мендєлєєва - Клапейрона. Швидкість молекул ідеального газу.
Кипіння. Залежність температури кипіння рідини від тиску. Точка роси.
Явища змочування і капілярності в живій природі й техніці.
Особливості будови та властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні
тіла.
Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та
застосування.
Тема 2.2. Основи термодинаміки
Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Рівняння
теплового балансу для найпростіших теплових процесів. Адіабатний процес.
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3. Електродинаміка
Електростатика
Тема 3.1. Електричне поле
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Потенціал. Дія
електричного поля на живі організми.
Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів та використання їх у
техніці. Енергія електричного поля.
Закони постійного струму
Постійний електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі
електричного струму.
Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями.
Робота і потужність струму.
Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола.
Струму різних середовищах
Електропровідність, напівпровідників. Власна та домішкова провідності
напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх
застосування.
Тема 3.2. Магнітне поле
Електрична і магнітна взаємодія. Взаємодія провідників зі струмом.
Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.
Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила
Лоренцо. Магнітний запис інформації.
Вплив природних та штучних магнітних полів на живі організми.
Електромагнітна індукція
Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.
Індуктивність. Енергія магнітного поля струму.
4. Коливання та хвилі
Тема 4.1. Механічні коливання та хвилі
Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота.
Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.
Математичний маятник. Формула періоду коливань математичного
маятника. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивальні системи.
Поширення механічних коливань у пружних середовищах. Поперечні та
поздовжні хвилі. Довжина хвилі.
Електромагнітні коливання та хвилі
Коливальний
контур. Виникнення електромагнітних коливань у
коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Часстота
власних коливань контуру. Резонанс.
Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість
поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Електромагнітні хвилі
в природі і техніці.

5. Оптика та основи теорії відносності
Тема 5.1. Хвильова оптика
Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних
середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла.
Відбивання світла. Заломлення світла. Закони заломлення світла.
Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція світла. Дифракція
світла. Поляризація світла. Дисперсія світла. Спектроскоп. Шкала
електромагнітних хвиль.
Елементи квантової фізики
Квантові властивості світла. Гіпотеза М.П.Планка. Світлові кванти.
Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. Квантові
генератори та їх застосування.
Тема 5.2. Елементи теорії відносності
Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість
світла у вакуумі. Відносність одночасності події. Закон взаємозв’язку маси і
енергії.
Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і
релятивістської механіки.
6. Атомна і ядерна фізика
Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Поглинання та
випромінювання енергії атомом. Спектральний аналіз та його застосування.
Склад ядра атома. Енергія зв’язку атомних ядер.
Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма - випромінювання. Закон
радіоактивного розпаду. Одержання та використання радіоактивних ізотопів.
Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Боротьба за ліквідацію загрози
ядерної війни.
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