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ВСТУП 

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті 

людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та 

експеримент. Вимірювання. Похибки вимірювання. 

Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць 

(СІ). Утворення кратних і частинних одиниць. 

Математика – мова фізики. Скалярні та векторні величини. Дії з векторами. 

Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови. 

І. МЕХАНІКА 

РОЗДІЛ 1.1.  КІНЕМАТИКА 

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її 

розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. 

Способи вимірювання довжини і часу. Відносність механічного руху. Траєкторія 

руху.  

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. 

Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. 

Графіки  залежності кінематичних величин від часу для рівномірного 

прямолінійного руху. 

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. 

Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла 

під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних 

величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху. 

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час 

вільного падіння тіл.  

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і обертова частота. 

Кутова швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух 

матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. 

РОЗДІЛ 1.2.  ДИНАМІКА 

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. 

Додавання сил. 

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. 

Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон 

Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.  

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. 

Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору. Рух тіла, 

кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. 

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток 

космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. 

Кондратюк, С. Корольов та ін.). 

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль 

Юнга. 



Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. 

Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова 

рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння. 

РОЗДІЛ 1.3.  ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ 

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух.  

Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична і 

потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії  в 

механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. 

Абсолютно пружний удар двох тіл. 

РОЗДІЛ 1.4.  МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ 

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. 

Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння 

гармонічних коливань. Фаза коливань.  

Математичний маятник.  Період коливань математичного маятника. 

Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час 

коливань математичного й пружинного маятників.  

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. 

(Автоколивання.) 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та 

поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. 

РОЗДІЛ 1.5.  РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА 

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії 

відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій. 

Відносність довжини і часу. 

Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії 

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та 

релятивістської механіки.  

Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль 

механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських 

учених у розвиток механіки 

ІІ. МОЛЕКУЛЯРНА  ФІЗИКА  І  ТЕРМОДИНАМІКА 

РОЗДІЛ 2.1. ВЛАСТИВОСТІ  ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її 

дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. 

Молярна маса. Стала Авоґадро. 

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О. Штерна. 

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного 

вчення про будову речовини.  

Модель ідеального газу. Газові закони. Тиск газу. Основне рівняння 

молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.  



Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. 

Ізопроцеси. Зрідження газів, їх отримання і використання. 

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння. 

Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря. 

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія 

кристалів. (Утворення кристалів у природі.) Рідкі кристали та їхні властивості. 

Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. 

(Наноматеріали.) 

РОЗДІЛ 2.2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення 

теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. Способи вимірювання 

температури. 

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота й 

кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність. Перший 

закон термодинаміки. Адіабатний процес. 

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. Двигун внутрішнього 

згоряння. Дизель. Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.  

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням 

теплових машин і двигунів. 

ІІІ.  ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 

3.1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ 

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії 

електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових 

зарядів.  

Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. 

Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична 

проникність речовини. Вплив електричного поля на живі організми. 

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. 

Потенціал електричного поля.  

Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею 

потенціалів.  

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види 

конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. 

Використання конденсаторів у техніці. 

3.2.  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного 

струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричні кола з 

послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Робота та потужність 

електричного струму. Теплова дія струму. Міри та засоби безпеки під час роботи з 

електричними пристроями. 



Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його 

використання. 

Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми). 

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова 

провідності напівпровідників. 

Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. 

Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування. 

Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властивості. 

Електронно-променева трубка.  

3.3.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ 

Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. 

Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. Індукція 

магнітного поля. Потік магнітної індукції.  

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Дія магнітного 

поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Момент сил, що діє на 

прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна. 

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування 

магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі 

організми. 

Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного 

струму. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. 

Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. 

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний 

струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Діючі значення 

напруги і сили струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання 

енергії електричного струму.  

Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного 

електромагнітного поля. 

3.4.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ  І ХВИЛІ 

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у 

коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння 

електромагнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру. 

Перетворення енергії в коливальному контурі. Вимушені коливання. Резонанс. 

Автоколивання.  

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца. 

Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала 

електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів 

частот. 

Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного 

зв’язку. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. 

Супутникове телебачення. 

 



 

3.5. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА 

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних 

середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. 

Відбивання світла. Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за 

допомогою дзеркал. Застосування дзеркал. Заломлення світла. Закони заломлення 

світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. Волоконна оптика. Лінзи. 

Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.  Кут зору. Оптичні прилади 

та їх застосування. 

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. 

Інтерференція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. 

Поняття про голографію. 

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні картини від 

щілини, тонкої нитки. Дифракційна ґратка.  

Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр 

світла.  Спектроскоп.  

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. Одержання 

поляризованого світла. 

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала 

Планка. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. 

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. 

Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.  

Люмінесценція. Фотохімічна дія світла. 

Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. 

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 

ІV.  АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА 

4.1.  АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА 

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М. Бора. 

Досліди Д. Франка і Г. Герца. Енергетичні стани атома.  

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні 

спектри. Рентгенівське випромінювання. Застосування рентгенівського 

випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві. Спектральний аналіз 

та його застосування.  

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання. 

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. 

Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил у 

забезпеченні стійкості ядер. 

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект 

мас. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. 

Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна 

енергетика та екологія. 



Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного 

випромінювання. Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду. Отримання 

і застосування радіонуклідів. 

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого 

випромінювання. 

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. 

(Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне випромінювання.  

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова 

природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному 

розвитку. 

Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови 

речовини. Нанокомпозити і нанотехнології. 
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