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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань, спеціа-

льність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження з ди-

сципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Галузь знань 

___01   Освіта ___ 
(шифр і назва) 

) 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

1  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  –  8 
2  

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

(ФІЗИКА) 
(код і назва 

Загальна кількість годин – 240 
30  

Практичні, семінарські 

Модулів – 3 
30  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної робо-

ти – 0,67 

36  

Освітній рівень: 

____бакалавр ___ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

144  

Форма підсумкового  

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни "Механіка" є явища природи та робота різноманіт-

них механізмів, створених людиною, в яких спостерігається найбільш проста форма руху матерії – 

механічний рух, його властивості та закономірності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни "Механіка" є формування у студентів розуміння 

фундаментальних фізичних ідей, їх знайомство з сучасними відомостями про найважливіші закони 

механічних природних явищ та їх навчання самостійно й творчо працювати, використовуючи отри-

мані знання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Механіка" є знайомство студентів з основними 

моделями механіки, з методами розв’язку задач механіки, демонстрація застосування відомих студе-

нтам математичних знань до вирішення фізичних проблем. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

природні механічні явища, закони класичної механіки, методи фізичного дослідження; фізичні 

теорії механіки та їх математичні форми; діалектико-матеріалістичне розуміння принципів і проблем 

“Механіки”; 

вміти: 

застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних явищ; правильно визна-

чати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій; оцінювати ступінь вірогідності ре-

зультатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів дослідження; про-

водити експериментальне наукове дослідження різних фізичних явищ і оцінювати похибки вимірю-

вань; розв’язувати конкретні задачі з механіки. 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
2 семестр 

 

Модуль 1. Кінематика, динаміка матеріальної точки. Сили у природі 

Тема 1.1. Фізика як наука про найпростіші форми руху матерії. Емпіричні методи. 

Предмет фізики. Матерія: речовина і силові поля. Молекулярно-атомарна структура речовини. 

Три агрегатні стани речовини: твердий, рідкий, газоподібний. Найбільш загальні, найпростіші 

фундаментальні форми руху й взаємоперетворення матерії. Критерій істинності у фізиці - екс-

перимент. Основний метод пізнання у фізиці - аналітичний метод дослідження. Система вимі-

ру. 

Тема 1.2. Кінематика і динаміка матеріальної точки. Швидкість. Прискорення. 

Три види переміщення тіл: поступальний, обертальний і коливальний. Матеріальна точка. Її 

переміщення. Система відліку. Декартові координати точки. Радіус-вектор. Траєкторія матері-

альної точки. Поняття швидкості. Аналітичний запис через похідну радіус-вектора. Поняття 

прискорення. Аналітичний запис через другу похідну радіус-вектора. Дотичне та доцентрове 

прискорення. 

Тема 1.3. Прямолінійний рух матеріальної точки. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. 

Рівномірно змінний прямолінійний рух: рівно прискорений і рівномірно вповільнений. Виве-

дення формул: швидкості, пройденого шляху прямолінійного рівномірно прискореного руху, 

формули зв'язку швидкості, прискорення і пройденого шляху. Лінійна (дотична) швидкість 

матеріальної точки при криволінійному русі. Криволінійний рух матеріальної точки при наяв-

ності тільки доцентрового прискорення по колу, радіус якого визначається лінійною швидкіс-

тю точки та величиною прискорення. Кутова швидкість, її зв'язок з лінійною швидкістю, з до-
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центровим прискоренням. Частота, період обертання. Векторний добуток векторів. Векторний 

вигляд формул звязку між лінійною та кутовою швидкістю, між кутовою швидкістю та доцен-

тровим прискоренням. 

Тема 1.4. Рівноприскорений рух матеріальної точки по колу. 

Кутове прискорення у скалярному та векторному вигляді при русі по колу постійного радіусу.. 

Зв'язок між дотичним прискоренням та кутовим прискоренням у скалярному та векторному 

вигляді. 

Тема 1.5. Принцип відносності Галілея. Інерціальні системи відліку. Сила і маса. Перший та 

другий закони динаміки Ньютона. 

Динаміка. Інерціальна, неінерціальна система відліку. Земля як інерціальна система відліку. 

Поняття сили та маси. Прискорення вільного падіння на поверхні Землі. Закон всесвітнього 

тяжіння. Інертна та гравітаційна маса, їх пропорційність та рівність. Перший закон Ньютона. 

Другий закон Ньютона, записаний через прискорення. 

Тема 1.6. Закон зміни кількості руху. Третій закон динаміки Ньютона. Закон збереження кіль-

кості руху в ізольованій механічній системі. 

Імпульс маси (кількість руху тіла). Імпульс сили. Закон імпульсу. Другий закон Ньютона, за-

писаний через кількість руху. Закон зміни кількості руху. Третій закон Ньютона. Закон збере-

ження кількості руху в ізольованій механічній системі. 

Тема 1.7. Рух тіла зі змінною масою. Принцип реактивного руху тіла. 

Рівняння Мещерського. Реактивна сила. Принцип реактивного руху тіла. Два різновиди фор-

мули Ціолковського. Перша космічна швидкість. Друга космічна швидкість. Сенс застосуван-

ня багатоступеневих ракет. 

Тема 1.8. Фундаментальні сили. Сили пружності, механіка пружних тіл. Сили тертя. 

Чотири типи фундаментальних сил: гравітаційна взаємодія, електрична взаємодія, сильна вза-

ємодія елементарних часток, слабка взаємодія елементарних часток. Близькодія, віддалена 

взаємодія. Гравітаційна постійна. Поле сил. Напруженість поля. Деформація тіла. Закон пруж-

ності Гука. Коефіцієнт пружності. Модуль пружності Юнга. Сила нормального тиску. Сила 

(коефіцієнт) тертя ковзання, спокою, кочення. Сила опору середовища. 

Тема 1.9. Доцентрова й відцентрова сили. Неінерціальні системи відліку. Рух в неінерціальних 

системах відліку Псевдосили інерції. 

Неінерціальні системи відліку. Псевдосила (фіктивна сила) інерції, яка не має джерела дії. Си-

ла Коріоліса. 

Тема 1.10. Сила всесвітнього тяжіння й вага тіла. Невагомість. 

Гравітаційне прискорення вільного падіння на поверхні Землі. Результуюче прискорення віль-

ного падіння на поверхні Землі. Співвідношення між силою тяжіння і вагою тіла. Співвідно-

шення між собою векторів результуючого і виключно гравітаційного прискорення вільного 

падіння поблизу поверхні Землі. 

Модуль 2. Робота та енергія. Динаміка руху твердого тіла. Рух рідини 

Тема 2.1. Робота і енергія в механіці. 

Золоте правило механіки. Поняття роботи у фізиці. Скалярний добуток векторів. Джоуль. По-

тужність. Ват. Поняття енергії. Кінетична енергія. Виведення формули кінетичної енергії тіла. 

Потенційна енергія. Виведення формули потенційної енергії в однорідному плоскому полі 

прискорення вільного падіння на поверхні Землі. Центральне силове поле. Потенційна енергія 

тіла в центральному гравітаційному полі. Негативна потенційна енергія. Виведення формули 

зв'язку негативної потенційної енергії тіла в центральному гравітаційному полі з його позити-

вною потенційною енергією в однорідному плоскому полі прискорення вільного падіння на 

поверхні Землі.  

Тема 2.2. Закон збереження й перетворення енергії в механіці. 

Потенційні (консервативні) сили, силові поля. Неконсервативна сила тертя. Адитивність робо-

ти, енергії. Потенційна енергія пружної деформації. Ізольована (замкнена) система. Закон збе-

реження й перетворення енергії. Домовленість про позитивність (негативність) виконаної ро-

боти. 

Тема 2.3. Динаміка руху твердого тіла. 
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Поняття твердого (абсолютно твердого) тіла. Поступальний рух твердого тіла. Обертальний 

рух твердого тіла. Обертання навколо нерухомої осі та навколо миттєвої осі. Момент сили ві-

дносно точки, відносно осі. Момент пари сил. Головний вектор зовнішніх сил, прикладених до 

твердого тіла. Центр маси тіла. Основний закон динаміки обертання (другий закон Ньютона 

для обертального руху). Закон моменту імпульсу. Імпульс моменту сили. Кінетична енергія 

обертального руху тіла. Момент інерції тіла. Теорема Штейнера. 

Тема 2.4. Механіка рідини і газів. 

Внутрішня структура і властивості твердого, рідкого та газоподібного агрегатних станів речо-

вини. Просторові кристалічні грати. Властивості плинності та в'язкості рідини. Монокристали, 

полікристали. Аморфні тіла (переохолоджені рідини). Гідростатика, закон Паскаля. Закон Ар-

хімеда. Гідростатичний парадокс. Барометрична формула. Векторна лінія потоку рідини. Рів-

няння нерозривності потоку рідини. Рівняння Бернуллі. 

Модуль 3. Гармонійні коливання. Хвилі у пружному середовищі. Елементи релятивістської 

механіки 

Тема 3.1. Механічні гармонійні коливання. 

Поняття коливання. Періодичне коливання, період коливання. Гармонійне коливання. Частота, 

кругова частота коливання, фаза, початкова фаза, амплітуда коливання. Диференціальне рів-

няння гармонійного коливання. Суперпозиція гармонійних коливань. Биття. 

Тема 3.2. Опис гармонійних коливань у комплексному вигляді. 

Комплексне число у вигляді впорядкованої пари дійсних чисел. уявна одиниця. Алгебраїчна, 

тригонометрична форми комплексного числа. Формула Ейлера. Комплексна експонента.  

Тема 3.3. Динаміка коливального руху. Маятник. 

Математичний, фізичний маятник. Зведена довжина фізичного маятника. Оборотний маятник. 

Енергія гармонійних коливань. Затухаючі й вимушені коливання. 

Тема 3.4. Механічні хвилі. Основи акустики. 

Хвильовий процес або хвиля. Подовжні та поперечні хвилі. Миттєвий знімок хвилі. Рівняння 

хвилі. Фаза, довжина хвилі. хвильове число. Фазова швидкість хвилі. Інтенсивність хвилі. Ін-

терференція хвиль. Стоячі хвилі. Вузли та пучності стоячої хвилі. Фронт хвилі. Принцип Гюй-

генса-Френеля. Плоска хвиля. Сферична хвиля. Інтерференція вторинних хвиль. 

Тема 3.5. Елементи релятивістської механіки (механіка спеціальної теорії відносності). 

Границі адекватності класичної механіки. Лоренцеві перетворення координат тіла. Спеціальна 

теорія відносності А. Ейнштейна. Принцип відносності Пуанкаре-Ейнштейна. Принцип стало-

сті швидкості світла. Релятивістська формула перетворення швидкості тіла при переході від 

однієї інерціальної системи відліку до іншої. Формула Ейнштейна зв'язку між масою та енер-

гією. Розрахунки першої та другої космічної швидкості. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться____8____ кредитів ЄКТС ___240____ годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н
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Модуль 1. Кінематика, динаміка матеріальної точки. Сили у природі 

Тема 1.1. Фізика як наука 

про найпростіші форми руху 

матерії. Емпіричні методи 

  –   –   –   –  10       

Тема 1.2. Кінематика і ди-

наміка матеріальної точки. 

Швидкість. Прискорення 

 6 2 2 2 7       

Тема 1.3. Прямолінійний 

рух матеріальної точки. Рі-

вномірний рух матеріальної 

точки по колу 

 6 2 2 2 7       

Тема 1.4. Рівноприскорений 

рух матеріальної точки по колу 

 2  –   –  2 10       

Тема 1.5. Принцип віднос-

ності Галілея. Інерціальні 

системи відліку. Сила і ма-

са. Перший та другий зако-

ни динаміки Ньютона 

 6 2 2 2 7       

Тема 1.6. Закон зміни кілько-

сті руху. Третій закон дина-

міки Ньютона. Закон збере-

ження кількості руху в ізо-

льованій механічній системі 

 6 2 2 2 7       

Тема 1.7. Рух тіла зі змін-

ною масою. Принцип реак-

тивного руху тіла 

 2  –   –  2 10       

Тема 1.8. Фундаментальні 

сили. Сили пружності, ме-

ханіка пружних тіл. Сили 

тертя 

 6 2 2 2 7       

Тема 1.9. Доцентрова й від-

центрова сили. Неінерціа-

льні системи відліку. Рух в 

неінерціальних системах 

відліку Псевдосили інерції 

 6 2 2 2 7       

Тема 1.10. Сила всесвітньо-

го тяжіння й вага тіла. Не-

вагомість 

 6 2 2 2 7       

Разом за модулем 1  46 14 14 18 79       

Модуль 2. Робота та енергія. Динаміка руху твердого тіла. Рух рідини 

Тема 2.1. Робота і енергія в  6 2 2 2 7       
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механіці 

Тема 2.2. Закон збереження 

й перетворення енергії в 

механіці 

 6 2 2 2 7       

Тема 2.3. Динаміка руху 

твердого тіла 

 6 2 2 2 7       

Тема 2.4. Механіка рідини і 

газів 

 6 2 2 2 7       

Разом за модулем 2  24 8 8 8 28       

Модуль 3. Гармонійні коливання. Хвилі у пружному середовищі. Елементи  

релятивістської механіки 

Тема 3.1. Механічні гармо-

нійні коливання 

 6 2 2 2 7       

Тема 3.2. Опис гармонійних 

коливань у комплексному 

вигляді 

 4 2 

 –  2 8       

Тема 3.3. Динаміка колива-

льного руху. Маятник 
 6 2 2 2 7 

      

Тема 3.4. Механічні хвилі. 

Основи акустики 
 4 

 –  
2 2 8 

      

Тема 3.5. Елементи реляти-

вістської механіки (механі-

ка спеціальної теорії відно-

сності) 

 6 2 2 2 7 

      

Разом за модулем 3  26 8 8 10 37       

Усього: 240 96 30 30 36 144       

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Кінематика і динаміка матеріальної точки. Швидкість. Прискорення 2 

2. 
Прямолінійний рух матеріальної точки. Рівномірний рух матеріальної 

точки по колу 
2 

3. 
Принцип відносності Галілея. Інерціальні системи відліку. Сила і ма-

са. Перший та другий закони динаміки Ньютона 
2 

4. 
Закон зміни кількості руху. Третій закон динаміки Ньютона. Закон 

збереження кількості руху в ізольованій механічній системі 
2 

5. Фундаментальні сили. Сили пружності, механіка пружних тіл. Сили тертя 2 

6. 
Доцентрова й відцентрова сили. Неінерціальні системи відліку. Рух в 

неінерціальних системах відліку Псевдосили інерції 
2 

7. Сила всесвітнього тяжіння й вага тіла. Невагомість 2 

8. Робота і енергія в механіці 2 

9. Закон збереження й перетворення енергії в механіці 2 

10. Динаміка руху твердого тіла 2 

11. Механіка рідини і газів 2 

12. Механічні гармонійні коливання 2 

13. Динаміка коливального руху. Маятник 2 

14. Механічні хвилі. Основи акустики 2 

15. 
Елементи релятивістської механіки (механіка спеціальної теорії від-

носності) 
2 

 Разом 30 
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6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Вимір лінійних розмірів тіл. 1 

2. 
Визначення товщини пластинок і радіуса кривизни лінзи за до-

помогою сферометра. 
1 

3. Визначення коефіцієнта відновлення методом удару куль. 2 

4. 
Визначення швидкості звуку в повітрі й власних частот повітря-

ного стовпа. 
2 

5. Використання сили тертя для виміру потужності мотора. 1 

6. Зважування тіла на аналітичних вагах. 1 

7. Вивчення рух тіла по похилій площині. 1 

8. Вивчення обертового руху на установці Обербека. 2 

9. 
Визначення моментів інерції твердих тіл за допомогою трифіля-

рного підвісу. 
2 

10. Визначення модуля Юнга за розтягуванням. 1 

11. 
Визначення моменту інерції тіла неправильної геометричної 

форми методом Гаусса. 
2 

12. Визначення щільності тіл правильної геометричної форми. 1 

13. Перевірка формули періоду пружних коливань. 1 

14. Визначення модуля Юнга по прогинанню. 1 

15. 
Вивчення рівноприскореного руху й перевірка основного закону 

динаміки на установці Атвуда. 
2 

16. 
Визначення щільності твердих тіл і рідин гідростатичним зва-

жуванням. 
1 

17. 
Визначення моменту інерції махового колеса й сили тертя в 

опорі. 
2 

18. 

Визначення прискорення вільного падіння по кривій залежності 

періоду коливань від положення точки підвісу маятника-

стрижня. 

1 

19. 
Визначення прискорення сили ваги за допомогою математично-

го маятника. 
1 

20. Визначення швидкості руху за допомогою балістичного маятника. 2 

21. Вивчення фізичного маятника. 2 

22. Визначення щільності твердого тіла за допомогою пікнометра. 1 

23. 
Визначення моменту інерції плоского твердого тіла довільної 

форми методом фізичного маятника. 
2 

24. Вивчення законів вільного падіння. 2 

25. Вивчення сил тертя. 1 

 Разом 36 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1. Фізика як наука про найпростіші форми руху матерії. Емпіричні методи 10 

2. Кінематика і динаміка матеріальної точки. Швидкість. Прискорення 7 

3. 
Прямолінійний рух матеріальної точки. Рівномірний рух матеріальної 

точки по колу 
7 

4. Рівноприскорений рух матеріальної точки по колу 10 

5. Принцип відносності Галілея. Інерціальні системи відліку. Сила і ма- 7 
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са. Перший та другий закони динаміки Ньютона 

6. 
Закон зміни кількості руху. Третій закон динаміки Ньютона. Закон 

збереження кількості руху в ізольованій механічній системі 
7 

7. Рух тіла зі змінною масою. Принцип реактивного руху тіла 10 

8. Фундаментальні сили. Сили пружності, механіка пружних тіл. Сили 

тертя 
7 

9. Доцентрова й відцентрова сили. Неінерціальні системи відліку. Рух в 

неінерціальних системах відліку Псевдосили інерції 
7 

10. Сила всесвітнього тяжіння й вага тіла. Невагомість 7 

11. Робота і енергія в механіці 7 

12. Закон збереження й перетворення енергії в механіці 7 

13. Динаміка руху твердого тіла 7 

14. Механіка рідини і газів 7 

15. Механічні гармонійні коливання 7 
16. Опис гармонійних коливань у комплексному вигляді 8 

17. Динаміка коливального руху. Маятник 7 

18. Механічні хвилі. Основи акустики 8 

19. 
Елементи релятивістської механіки (механіка спеціальної теорії від-

носності) 
7 

 Разом 144 

 

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

вання (контрольні роботи), написання звітів та рефератів. 

 

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

вдання, 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 від-

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

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

ня орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; від-

повідь може бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти висвітле-

ні 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 Змістовий модуль № 3  

Т11 – Т15 Т16 – Т110 Т21 – Т24 Т31 – Т35  

60 15 15 15 15 

 

Т11 – Т15: Фізика як наука про найпростіші форми руху матерії. Емпіричні методи; Кінематика і дина-

міка матеріальної точки. Швидкість. Прискорення; Прямолінійний рух матеріальної точки. Рівномір-

ний рух матеріальної точки по колу; Рівноприскорений рух матеріальної точки по колу; Принцип ві-

дносності Галілея. Інерціальні системи відліку. Сила і маса. Перший та другий закони динаміки Нью-

тона. 

Т16 – Т110: Закон зміни кількості руху. Третій закон динаміки Ньютона. Закон збереження кількості 

руху в ізольованій механічній системі; Рух тіла зі змінною масою. Принцип реактивного руху тіла; 

Фундаментальні сили. Сили пружності, механіка пружних тіл. Сили тертя; Доцентрова й відцентрова 

сили. Неінерціальні системи відліку. Рух в неінерціальних системах відліку Псевдосили інерції; Сила 

всесвітнього тяжіння й вага тіла. Невагомість. 

Т21 – Т24: Робота і енергія в механіці; Закон збереження й перетворення енергії в механіці; Динаміка 

руху твердого тіла; Механіка рідини і газів. 

Т31 – Т35: Механічні гармонійні коливання; Опис гармонійних коливань у комплексному вигляді; 

Динаміка коливального руху. Маятник; Механічні хвилі. Основи акустики; Елементи релятивістської 

механіки (механіка спеціальної теорії відносності). 

 

12. Шкала оцінювання: ECTS та національна для заліку 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Для заліку 

90 – 100  

зараховано 74-89 

60-73 

35-59  з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю  

повторного складання 

1-34  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 ла-

бораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Студен-

ти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Лапта С.І. Основи класичної механіки. Коливання механічних систем з навчальної дисципліни ”Фі-

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

2. Король А. М. Фізика. Механіка. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магне-

тизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок : під-

ручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / А. М. Король, М. В. Андріяшик. – К. : Фір-

ма „Інкос”, 2006. – 344 с. 

3. Бушок Г. Ф. Курс фізики : навч. посібн. у 2 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм / 

Г. Ф. Бушок, В. В. Левандовський, Г. Ф. Півень. – К. : Либідь, 2001. – 448 с. 

4. Гершензон Е. М. Курс общей физики. Т. 1 – 2 / Е. М. Гершензон. – М. : Академия, 2000. – 600 с. 

5. Кучерук І. М. Загальний курс фізики. Т. 1 / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук. – К. : Техніка, 1999. – 340 с. 

6. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: Учебное пособие. – 11-е изд., пере-

раб. – М.: Наука, 1985. – 384 с. 
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7. Кузьмичев В.Е. Законы и формулы физики. – Киев: Наукова думка, 1989. – 864 с. 

8. Александров Н.Г., Ляшенко А.И., Голубев В.Ф. Методические рекомендации к лабораторным ра-

ботам по механике. Ч. 1. – Харьков : ХГПИ, 1989. – 40 с. 

9. Александров Н.Г., Ляшенко А.И., Голубев В.Ф. Методические рекомендации к лабораторным ра-

ботам по механике. Ч. 2. – Харьков : ХГПИ, 1989. – 44 с. 

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

ролю знань з фізики. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичного факультету і слуха-

чів підготовчих відділень. – Харків : ХДПІ, 1990. – 26 с. 

 

Допоміжна 

11. Грабовский Р. И. Курс физики / Р. И. Грабовский. – М. : Высшая школа, 1980. – 608 с. 

12. Дмитрієва В. Ф. Фізика : навчальний посібник / В. Ф. Дмитрієва. – К. : Техніка, 2008. – 648 с. 

13. Кошкин Н.И. Элементарная физика: Справочник. – М.: Наука, 1991. – 240 с. 

14. Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 1 / И. В. Савельев. – М. : Наука, 1989. – 352 с. 

15. Спольник О. І. Курс фізики : навчальний посібник / О. І. Спольник, В. Г. Власенко, Л. М. Калібе-

рда. – Харків : „Компанія СМІТ”, 2005. – 308 с. 
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