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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Галузь знань 

01 Середня освіта  
(шифр і назва) 

 

інваріантна/варіантна 

Рік вивчення дисципліни: 

 3 

Семестр 

Загальна кількість кредитів  – 6 
 5 

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

(ІНФОРМАТИКА) 
 (код і назва) 

Загальна кількість годин – 180 
 4 

Практичні, семінарські 

Модулів – 2 
  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи – 14: 166 

 10 

Освітній рівень: 

______бакалавр_____ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

 166 

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

 іспит  

 

 

 

 

 

 



4 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни  

фізика – наука про природу, про найбільш фундаментальні закономірності руху матерії, її 

будову, властивості та взаємодію; базується на встановленні та поясненні законів, за якими 

відбуваються процеси та явища навколишнього світу. 
 

 

Міждисциплінарні зв’язки  з математикою, філософією, теоретичною фізикою  

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є  

розширити кругозір студентів, сприяти розвитку в них діалектико-матеріалістичних поглядів на 

природу, створити в студентів основу широкої теоретичної підготовки в області фізики, що 

дозволить їм орієнтуватися в потоці наукової і технічної інформації. Це забезпечить можливість 

використовувати фізичні принципи в тих областях знань, в яких вони спеціалізуються. Метою 

вивчення курсу являється також підготовка студентів до свідомого вивчення суміжних з фізикою 

дисциплін. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізика»  є  

дати студентам сучасні відомості про найважливіші закони і відкриття у фізиці і навчити їх 

самостійно і творчо працювати, використовуючи отримані відомості. Задачею курсу загальної фізики 

являється також формування в студентів цілісного уявлення про фундаментальні фізичні 

закономірності, що лежать в основі фізичних теорій, утворюючих сучасну фізичну картину світу. В 

зв'язка з цим необхідно дати студентам фундаментальні знання по основних розділах сучасної 

фізики, відобразити структуру даної області науки, розкрити її експериментальні основи. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

Основні фізичні явища і закони класичної і сучасної фізики, методи фізичного дослідження. 

Основні фізичні теорії і їх математичні форми. Діалектико-матеріалістичне розуміння 

принципів і проблем курсу, що вивчається. 
вміти:  
Застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних явищ. 

Правильно визначати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій. 

Оцінювати ступінь достовірності результатів, отриманих за допомогою експериментальних 

або математичних методів дослідження.  Проводити експериментальне дослідження фізичних 

явищ і оцінювати похибки вимірювань. Вирішувати конкретні задачі з різних областей 

фізики. 
 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
 

 

Модуль 1. Основи механіки. Основи молекулярної фізики і термодинаміки. 

Тема 1.1. Предмет фізики, її основний метод дослідження. Кінематика.  

Механіка, її місце та роль у фізиці. Одиниці виміру й розмірності фізичних величин Основи 

кінематики. Прискорення. Прямолінійний рух матеріальної точки. Рівномірний рух матеріальної 

точки по колу.  

Тема 1.2. Основи динаміки. 
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Принцип відносності Галілея. Сила і маса. Перший та другий закони динаміки. Закон зміни кількості 

руху. Третій закон динаміки. Закон збереження кількості руху в ізольованій механічній системі. 

Принцип реактивного руху тіла. Фундаментальні сили. Гравітаційна та електромагнітна взаємодії. 

Сили пружності. Сили тертя. Сила тяжіння й вага тіла. Невагомість. Робота й потужність. 

Енергія. Кінетична енергія тіла. Потенційна енергія тіла. Потенційна енергія пружної деформації. 

Потенційна енергія тіла у центральному гравітаційному полі. Закон збереження й перетворення 

енергії. Принцип відносності. Застосування рівнянь Ньютона до розрахунку космічних швидкостей.   

Рух тіла зі змінною масою. Рух абсолютно твердого тіла. Сили опору руху середовища. Границі 

адекватності класичної механіки. Елементи теорії відносності.   

Рух твердого тіла. Основний закон динаміки обертання. Обчислення моменту інерції тіла. Аналогії в 

рівняннях динаміки поступального й обертального рухів. 

Рух рідини. Гідростатика. Закон Паскаля. Вплив поля тяжіння Землі на тиск у рідинах і газах. Закон 

Архімеда. Барометрична формула. Рівняння нерозривності потоку рідини. Рівняння Бернуллі.  

Коливання. Гармонійні коливання та їх характеристики.  Суперпозиція гармонійних коливань.  

Динаміка коливального руху. Маятник. Поняття про затухаючі й вимушені коливання. Хвильовий 

процес. Рівняння хвилі. Інтенсивність хвилі.  Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Фронт хвилі. 

Принцип Гюйгенса–Френеля. Формула Ейлера та експоненціальний опис плоскої хвилі.)  

Тема 1.3. Основи молекулярної фізики. 

Предмет молекулярної фізики та термодинаміки. Задачі і методи молекулярної фізики та 

термодинаміки. Структура речовини. Маса і розмір молекул. Статистичний метод. Теплота. 

Температура. Тиск. Обчислення сили тиску газу.  Рівняння стану газу. Газові закони. Загальне 

рівняння стану ідеального газу Менделєєва – Клапейрона. Основне рівняння молекулярно-кінетичної 

теорії ідеального газу. Внутрішня енергія газу. Кількість ступенів вільності молекули. Відхилення 

реального газу від ідеального газу.    Поверхневий натяг. Капілярні явища. 

Теплоємності газів. Закон Максвелла розподілу молекул газу за швидкістю. Газ у зовнішньому полі. 

Барометрична формула. Середня довжина вільного пробігу молекул газу. Рівняння переносу. Дифузія. 

Дифузія і в’язкість у рідинах.Теплопровідність. В'язкість. Рівняння Ван-дер-Ваальса.  

Тема 1.4 Основи термодинаміки.   

Предмет і метод термодинаміки. Перший принцип термодинаміки. Застосування першого принципу 

термодинаміки до газових процесів. Робота, яка виконується при зміні об’єму газу. Адіабатичні 

процеси. Оборотні, необоротні та циклічні процеси. Другий принцип термодинаміки. Ідеальна 

теплова машина. Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії. Нерівність Клаузіуса. Ентропія. Ентропія 

та ймовірність.  

Модуль 2. Основи електромагнетизму. Основи оптики. Основи атомної та ядерної фізики. Основи  

астрономії. 

Тема 2.1. Електростатика і електричний струм. Магнітні явища. Електромагнітна індукція та її 

застосування. 

Електростатика. Напруженість електричного поля. Потік вектору напруженості електричного 

поля. Потенціал електричного поля. Металеві провідники у зовнішньому електричному полі. 

Конденсатор. Енергія електричного поля. Діелектрики в електричному полі. Постійний електричний 

струм. Основні характеристики електричного струму. Закон Ома. Розгалужений контур. Правила 

Кірхгофа. Електричний струм у металах. Робота виходу електронів з металу. Електричний струм у 

напівпровідниках. Класична електронна теорія електропровідності. Електричний струм у газах та 

електролітах. 

Магнітні поля магнітів. Магнітне поле електричного струму. Магнітні властивості кругового 

струму. Зв’язок електричних і магнітних явищ. Закон Ампера. Рух зарядженої частки в однорідному 

магнітному полі. Дія сили Лоренца на рух електричного заряду в ортогональному магнітному полі. 

Застосування явищ, спричинених дією сили Лоренца, у науково-технічних пристроях. Загальний 

випадок дії сили Лоренца. Ефект Хола. Феноменологічний опис магнітного поля у середовищі. 

Магнітне поле у середовищі. Магнітні властивості атомів відповідно до класичної електронної 

теорії будови речовини. Магнітний момент замкнутого електричного контуру зі струмом. 

Електромагнітна індукція. Закон повного струму. Закон електромагнітної індукції Фарадея. 

Змінний синусоїдальний електричний струм. Електричний коливальний контур. Власні коливання, 

вимушені коливання електричного коливального контуру. Поняття ємнісного та індуктивного 
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опорів для змінного синусоїдального струму. Узагальнений закон Ома для коливального контуру. 

Електрогенератори, електродвигуни змінного електричного струму. Електромагнітні коливання та 

хвилі. Струм зміщення. Максвеллові рівняння електромагнітного поля. 

Самоіндукція і взаємна електромагнітна індукція в замкнутих контурах. Застосування змінного 

електричного струму в енергетиці. Індукційний спосіб генерації потужних електричних струмів: 

змінного синусоїдального та постійного струмів. Метод векторних діаграм розрахунку електричних 

ланцюгів змінного синусоїдального струму. Трансформатор змінного електричного струму. 

Питання передачі енергії змінним синусоїдальним струмом на великі відстані. Трифазний змінний 

електричний струм. Електрогенератори, електродвигуни постійного електричного струму 

Тема 2.2. Природа світла. Геометрична оптика. Хвильова оптика. Квантові властивості світла. 

Елементи атомної та ядерної фізики. 

Природа світла. Геометрична оптика. Вступ. Предмет оптики та її  практичне значення. Шкала 

електромагнітних хвиль, оптичний діапазон. Історичний огляд розвитку оптики. 

Електромагнітна природа світла.  Рівняння Максвелла. Плоска монохроматична хвиля. Основні 

характеристики хвилі. Поперечність електромагнітної хвилі. Густина потоку енергії та імпульс 

електромагнітної хвилі. Енергія, потужність і інтенсивність світлової хвилі. Експериментальне 

відкриття тиску світла. Інтерференція та дифракція світлових хвиль.  

Хвильове рівняння. Зв'язок  оптичних властивостей середовища з електричними і магнітними. 

Імпульс світлової хвилі. Прояви  тиску світла. Рівняння сферичної хвилі. Інтерференція в тонких 

плівках. Інтерферометри. Лінії рівного нахилу i рівної товщини. Кільця Ньютона. Просвітлення 

оптичних систем. Інтерферометр Майкельсона. Використання інтерферометрів в науці і в техніці. 

Поляризація світла.Квантові властивості світла. Формула Планка. Явище  фотоефекту, рівняння 

Ейнштейна. Ефект Комптону. Корпускулярно – хвильовий дуалізм. Лазери.  Гіпотеза де-Бройля 

Хвильові властивості частинок. Досліди з дифракції електронів. Співвідношення невизначеностей 

 Основи квантової механіки. Перші моделі побудови атома. Досліди Резерфорда. Атом за Бором. 

Квантування енергії та моменту імпульсу. Досліди Франка та Герца. Рівняння Шредінгера. 

Воднеподібні атоми. Принцип Паулі. Періодичний закон Мєндєлєєва.  

Радіоактивність. Прискорювачі часток. Методи реєстрації  елементарних часток. 

Характеристики ядер. Маса та енергія зв’язку. Закони зміщення. Ядерні реакції. Поділ ядер. Атомні   

реактори. 

Безпека ядерної енергетики. Атомна бомба. Фундаментальні взаємодії. Систематика часток. 

Частки та античастки.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться___6__ кредитів ЄКТС ___180____ годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  
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Модуль 1 Основи механіки. Основи молекулярної фізики і термодинаміки. 

Тема 1. Предмет фізики, її 

основний метод 

дослідження. Кінематика. 

Динаміка. Рух твердого 

тіла. Коливання. 

      43 3 1  2 40 

Тема 2. Основи 

молекулярної фізики 

(Ідеальний і реальний газ). 

Основи термодинаміки.   

      43 3 1  2 40 

Разом за модулем 1       86 6 2  4 80 

Модуль 2 Основи електромагнетизму. Основи оптики. Основи атомної та ядерної фізики. 

Основи  астрономії. 

Тема 1. Електростатика і 

електричний струм. 

Магнітні явища. 

Електромагнітна індукція 

та її застосування. 

      47 5 1  4 42 

Тема 2. Природа світла. 

Геометрична оптика. 

Хвильова оптика. Квантові 

властивості світла. 

Елементи атомної та 

ядерної фізики. 

      47 3 1  2 44 

Разом за модулем 2       94 8 2  6 86 

Усього:       180 14 4  10 166 

 

5.  Практичні заняття не передбачені  
 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1 

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою 

математичного маятника. Перевірка формули періоду пружних 

коливань. Визначення моменту інерції твердих тіл. 

2 

2 

Визначення питомої теплоти паротворення. Визначення натягу 

рідини методом відриву кільця. Визначення збільшення ентропії 

при плаванні олова. Вимір ентропії в реальних системах. 

2 

3 
Вивчення закону Ома. Вимірювання опору металів за 

допомогою містка Уітстона. 
2 
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4 

Вимірюваня магнітного поля Землі за допомогою явища 

індукції. Вивчення роботи трансформатора. Вивчення закону 

Ома для змінного струму. 

2 

5 

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою 

дифракційної гратки. Явище фотоефекту. Вивчення 

радіоактивного розпаду 

2 

 Разом 10 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1 
Одиниці виміру й розмірності фізичних величин. Про застосування в 

курсі фізики понять і методів елементарної й вищої математики. 
2 

2 Рівноприскорений рух матеріальної точки по колу. 2 

3 Невагомість. Прискорення сили тяжіння (вільного падіння). 2 

4 Застосування рівнянь Ньютона до розрахунку космічних швидкостей.    2 

5 Рух тіла зі змінною масою. 2 

6 Рух абсолютно твердого тіла.  2 

7 Моменти сили відносно точки й відносно осі.  2 

8 Співвідношення у величині дії фундаментальних сил.  2 

9 Сили опору руху середовища.  2 

10 Доцентрова й відцентрова сили. Псевдосили інерції. Сила Коріоліса. 2 

11 Потенційна енергія пружної деформації. 2 

12 Потенційна енергія тіла у центральному гравітаційному полі. 2 

13 Лоренцеві перетворення координат. 2 

14 Елементи теорії відносності. 2 

15 Обчислення моменту інерції тіла. 2 

16 Основний закон динаміки обертання. 2 

17 Аналогії в рівняннях динаміки поступального й обертального рухів. 2 

18 Рух рідини.  2 

19 Гідростатика. Закон Паскаля. 2 

20 Вплив поля тяжіння Землі на тиск у рідинах і газах. 2 

21 Закон Архімеда. 2 

22 Барометрична формула. 2 

23 Рівняння нерозривності потоку рідини. Рівняння Бернуллі. 2 

24 Поверхневий натяг. Капілярні явища. 2 

25 Суперпозиція гармонійних коливань. 2 

26 Динаміка коливального руху. Маятник. 2 

27 Хвильовий процес. Рівняння хвилі. Інтенсивність хвилі.   2 

28 Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. 2 

29 Фронт хвилі. 2 

30 Принцип Гюйгенса–Френеля.  2 

31 Формула Ейлера та експоненціальний опис плоскої хвилі. 2 

32 
Узагальнення рівняння Менделєєва – Клапейрона для суміші 

ідеальних газів. 
2 

33 Обчислення сили тиску газу.   2 

34 Теплоємності газів 2 

35 Закон Максвелла розподілу молекул газу за швидкістю. 2 

36 Газ у зовнішньому полі. 2 

37 Барометрична формула. 2 

38 Середня довжина вільного пробігу молекул газу. 2 

39 Рівняння переносу.  2 
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40 Дифузія.  2 

41 Теплопровідність.  2 

42 В'язкість. 2 

43 Мікроскопічна структура різних станів речовини. 2 

44 
Мікроскопічне обґрунтування макроскопічних властивостей 

реального газу. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 
2 

45 Дифузія і в’язкість у рідинах. 2 

46 Ідеальна холодильна машина.  2 

47 Приведена теплота.  2 

48 Нерівність Клаузіуса. Ентропія. Ентропія та ймовірність. 2 

49 Потік вектору напруженості електричного поля 2 

50 Металеві провідники у зовнішньому електричному полі.  2 

51 Робота виходу електронів з металу.  2 

52 Контактна різниця потенціалів.  2 

53 Електричний струм у напівпровідниках.  2 

54 Електричний струм у вакуумі. Електричний струм у газах. 2 

55 Електричний струм в електролітах. 2 

56 Магнітні властивості кругового струму. 2 

57 
Застосування явищ, спричинених дією сили Лоренца, у науково-

технічних пристроях. 
2 

58 
Феноменологічний опис магнітного поля у середовищі. Магнітне 

поле у середовищі. 
2 

59 

Магнітні властивості атомів відповідно до класичної електронної 

теорії будови речовини.  

Магнітний момент замкнутого електричного контуру зі струмом 

2 

60 
Самоіндукція і взаємна електромагнітна індукція в замкнутих 

контурах. 
2 

61 Застосування змінного електричного струму в енергетиці. 2 

62 
Індукційний спосіб генерації потужних електричних струмів: 

змінного синусоїдального та постійного струмів.  
2 

63 
Метод векторних діаграм розрахунку електричних ланцюгів змінного 

синусоїдального струму.  
2 

64 Трансформатор змінного електричного струму.  2 

65 Передача енергії змінним синусоїдальним струмом на великі відстані.  2 

66 Трифазний змінний електричний струм.  2 

67 Електрогенератори, електродвигуни постійного електричного струму 2 

68 Хвильове рівняння.  2 

69 
Зв'язок  оптичних властивостей середовища з електричними і 

магнітними.  
2 

70 
Імпульс світлової хвилі. Прояви тиску світла. Рівняння сферичної 

хвилі. 
2 

71 Інтерференція в тонких плівках. Інтерферометри.  2 

72 Лінії рівного нахилу i рівної товщини. Кільця Ньютона.  2 

73 Просвітлення оптичних систем.  2 

74 
Інтерферометр Майкельсона.  

Використання інтерферометрів в науці і в техніці 
2 

75 
Досліди з дифракції електронів. Сучасні досліди з дифракції 

поодиноких часток і фотонів. 
2 

76 Хвильові властивості частинок.  2 

77 Поляризація світла. 2 

78 
Теплове випромінювання, його закони. Абсолютно чорне тіло. 

Пірометри. 
2 

79 Формула Планка. Хвильова функція. 2 
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80 
Мультиплети. Методи сучасної фізики ядра та елементарних часток. 

Атом в зовнішньому магнітному полі. 
2 

81 Рівняння Шредінгера. Рівняння Шредінгера для атома водню.  2 

82 Безпека ядерної енергетики. Атомна бомба.  2 

83 
Фундаментальні взаємодії. Систематика часток. Частки та 

античастки.  
2 

 Разом 166 

 

8. Методи навчання 
Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, 

тестування (контрольні роботи), написання звітів та рефератів. 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне 

завдання, тестування (контрольна робота). 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  
Відповіді студентів оцінюються за 100-бальною системою (з отриманням кількості балів від 1 

до 100) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

Оцінка від 90 до 100 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування 

для відповіді не тільки рекомендованої літератури, а й додаткової; вміння використовувати теорію для 

виконання конкретних практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування 

задачі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного матеріалу. Оформлення 

відповіді повинно бути акуратним, логічним і в літературному відношенні – бездоганним. 

Оцінка від 74 до 89 балів ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне 

вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; 

відповідь може бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти 

висвітлені повно; практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його виконанні 

припускаються окремі помилки. Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 

Оцінка від 60 до 73 балів ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для 

розв’язування практичних задач; за умови, якщо студент при відповіді продемонстрував розуміння 

основних положень матеріалу навчальної дисципліни, але у відповіді є суттєві помилки. 

Оцінка від 35 до 59 балів ставиться за не опанування значної частини програмного матеріалу, 

якщо студент не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка від 1 до 34 балів ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, не може 

правильно виконати практичне завдання. 
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11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Для екзамену 

 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Сума 

Змістовий 

модуль №1 

 

Змістовий 

модуль № 2 

 

 

Т1 Т2 Т1 Т2 60 

15 15 15 15 

 

Т1, Т2 ...  – теми змістових модулів. 

 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти 

лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. 

Студенти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

14 Рекомендована література 
Базова 

1. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики. Кн.1. Фізичні основи механіки. 

Електрика і магнетизм. – К.: Либідь, 2001. – 448 с. 

2. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. Кн.2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна 

фізика і термодинаміка. – К.: Либідь, 2001. – 424 с.  

3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. – К.: Техніка, 1999. – Т.1-3. 

4. Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики.– М.: Наука, 1965.–384с. 

5. Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1989. - Т.1-3. 

6. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. М.: Высшая школа, 2000. – 489 с. 

7. Мялова О.М. Загальна фізика та основи астрономії: [Посібник] Х.: Основа, 1996. – 120 с. 

8. Лапта С.І. Основи класичної механіки. Коливання механічних систем з навчальної дисципліни 

”Фізика”: навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 

9. Лапта С. І. . Молекулярна фізика і термодинаміка навчальної дисципліни „Фізика” : навч. посібн. / С. І. 

Лапта. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 180 с. 

10. Лапта С.І. Електрика та магнетизм навчальної дисципліни ”Фізика”: навчальний посібник / С.І. 

Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 168 с. 

11. Лапта С.І. Оптика. Атомна та ядерна фізика з навчальної дисципліни ”Фізика”: навчальний 

посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 

12. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 1985. – 381 с. 
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Допоміжна 

1. Александров Н.Г., Ляшенко А.И., Голубев В.Ф. Методические рекомендации к лабораторным 

работам по механике. Ч. 1 – 2. – Харьков : ХГПИ, 1989. – 40, 44 с. 

2. Балбенко О.О., Малець Є.Б., Ляшенко О.І., Мялова О.М. Система питань для контролю і 

самоконтролю знань з фізики. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичного 

факультету і слухачів підготовчих відділень. – Харків : ХДПІ, 1990. – 26 с. 

3. Ахиезер А.И. Общая физика. Электрические и магнитные явления. – К.: Наукова думка, 1981. – 

468 с. 

4. Ахиезер А.И. Атомная физика. К.: Наукова думка, 1988. – 265 с. 

5. Бутиков Е.И. Оптика. – СПб.: Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2003. – 480 с. 

6. Гершензон Е.М. и др. Курс общей физики, Т. 1-2. – М.: Академия, 2000. 

7. Грабовский Р.И. Курс физики. – М.: Высш. шк., 1980. – 608 с. 

8. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высш.шк., 1989. – 608 с. 

9. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики. – М.: Наука, 1974. – Т.1-3. 

10. Китайгородский А.И. Введение в физику. – М.: Наука, 1973. – 688 с. 

11. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Электричество. – М.: Наука, 1983. 748 с. 

12. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. – М.: Наука, 1985.–751с. 

13. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. – М.: Физматгиз, 1961.– Т.1, 2, 3. 

14. Чолпан П.Ф. Основы физики. – К.: Вища шк., 1985. – 432 с. 

15. Шубин А.С. Курс общей физики. – М.: Высш. шк., 1976. – 480 с. 

16. Иродов И.Е., Савельев И.В., Замша О.И. Сборник задач по общей физики. – М.: Наука, 1972. – 

255 с. 

17. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физики. – М.: Наука, 1982. – 271 с. 

18. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики.- М.: Высш. шк., 1991. – 303 с. 

19. Яворский Б.М. Справочник по физике. – М.: Наука, 1985. – 579 с. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 
 

 

 


