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1. Пояснювальна записка 
 

Програма нормативної навчальної дисципліни "Фізичні основи інформаційних технологій" 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня 

«бакалавр», галузі знань 01 Середня освіта,  спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни "Фізичні основи інформаційних технологій" є 

явища природи та робота різноманітних механізмів, створених людиною, в яких спостерігаються 

фізичні властивості. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з елементарною фізикою, елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни "Фізичні основи інформаційних технологій" є 

формування у студентів розуміння фундаментальних фізичних ідей, їх знайомство з сучасними 

відомостями про найважливіші закони природних явищ та їх навчання самостійно й творчо 

працювати, використовуючи отримані знання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фізичні основи інформаційних технологій" є 

знайомство студентів із законами і властивостями  фізичних явищ, з методами розв’язку задач з 

фізики, демонстрація застосування відомих студентам експериментальних і математичних навичок 

до вирішення відповідних проблем. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

природні фізичні явища, закони фізики, методи теоретичного і експериментального 

дослідження цих явищ; фізичні теорії та їх математичні форми; діалектико-матеріалістичне 

розуміння принципів і проблем дисципліни "Фізичні основи інформаційних технологій“ 

вміти: 

застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних явищ; правильно 

визначати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій; оцінювати ступінь 

вірогідності результатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів 

дослідження; проводити експериментальне наукове дослідження різних фізичних явищ і оцінювати 

похибки вимірювань; розв’язувати конкретні задачі з фізики та астрономії. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  10  кредитів ЄКТС  300  годин. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

Модуль 1. Механіка 

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

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

застосування в курсі фізики понять і методів елементарної й вищої математики. Основи кінематики. 

Прискорення. Прямолінійний рух матеріальної точки. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. 

Рівноприскорений рух матеріальної точки по колу. 

Тема 1.2. Динаміка. 

Принцип відносності Галілея. Сила і маса. Перший та другий закони динаміки(Ньютона). 

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. Гравітаційна та електромагнітна взаємодії. Співвідношення у величині дії 

фундаментальних сил. Сили пружності. Сили тертя. Сили опору руху середовища. Доцентрова й 

відцентрова сили. Псевдосили інерції. Сила Коріоліса. Сила тяжіння й вага тіла. Невагомість. 

Прискорення сили тяжіння (вільного падіння). Робота й потужність. Енергія. Кінетична енергія тіла. 

Потенційна енергія тіла в однорідному полі прискорення вільного падіння на поверхні Землі. 
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Потенційна енергія тіла у центральному гравітаційному полі. Потенційна енергія пружної 

деформації. Закон збереження й перетворення енергії.  Границі адекватності класичної механіки. 

Принцип відносності. Лоренцеві перетворення координат. Елементи теорії відносності.  Застосування 

рівнянь Ньютона до розрахунку космічних швидкостей. Рух абсолютно твердого тіла. Моменти сили 

відносно точки й відносно осі. 

Тема 1.3. Рух твердого тіла. 

Основний закон динаміки обертання. Обчислення моменту інерції тіла. Аналогії в рівняннях 

динаміки поступального й обертального рухів. 

Тема 1.4. Рух рідини. Особливості макроскопічних властивостей рідини і газу, обумовлені їх 

мікроскопічною структурою. Гідростатика. Закон Паскаля. Вплив поля тяжіння Землі на тиск у 

рідинах і газах. Закон Архімеда. Барометрична формула. Рівняння нерозривності потоку рідини. 

Рівняння Бернуллі.  

Тема 1.5. 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. 

Модуль 2. Електромагнетизм 

Тема 2.1. Електростатика і електричний струм. 

Електростатика. Напруженість електричного поля. Потік вектора 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 та напівпровідниках. Класична електронна теорія 

електропровідності. Робота виходу електронів з металу. Контактна різниця потенціалів. Електричний 

струм у напівпровідниках. Електричний струм у газах та електролітах. Електричний струм у вакуумі. 

Електричний струм у газах. Електричний струм в електролітах. 

Тема 2.2. Магнітні явища. 

Магнітне поле струмів. Магнітні поля магнітів. Зв’язок електричних і магнітних явищ. Закон 

Ампера. Магнітне поле електричного струму. Рух зарядженої частки в однорідному магнітному полі. 

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

дії сили Лоренца. Ефект Холла. Застосування явищ, спричинених дією сили Лоренца, у науково-

технічних пристроях. Магнітне поле у середовищі. Феноменологічний опис магнітного поля у 

середовищі. Магнітні властивості кругового струму. Магнітний момент замкнутого електричного 

контуру зі струмом. Магнітні властивості атомів відповідно до класичної електронної теорії будови 

речовини.  

Тема 2.3. Електромагнітна індукція та її застосування. 

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

Самоіндукція і взаємна електромагнітна індукція в замкнутих контурах. Змінний синусоїдальний 

електричний струм. Електричний коливальний контур. Власні коливання, вимушені коливання 

електричного коливального контуру. Поняття ємнісного та індуктивного опорів для змінного 

синусоїдального струму. Узагальнений закон Ома для коливального контуру. 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. Питання передачі енергії змінним синусоїдальним 

струмом на великі відстані. Трансформатор змінного електричного струму. Електрогенератори, 

електродвигуни змінного та постійного електричного струму. Трифазний змінний електричний 

струм. Електромагнітні коливання та хвилі. Струм зміщення. Максвеллові рівняння 

електромагнітного поля. 

Модуль 3. Оптика 

Тема 3.1. Природа світла. Геометрична оптика. 

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

електромагнітних хвиль, оптичний діапазон. Стислий історичний огляд розвитку оптики. 

Тема 3.2. Хвильова оптика. 
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Електромагнітна природа світла. Рівняння Максвелла. Хвильове рівняння. Плоска 

монохроматична хвиля. Основні характеристики хвилі. Поперечність  електромагнітної хвилі. 

Густина потоку енергії та імпульс електромагнітної хвилі. Зв'язок оптичних властивостей 

середовища з електричними і магнітними. Енергія, потужність і інтенсивність світлової хвилі. 

Імпульс світлової хвилі, тиск світла. Експериментальне відкриття тиску світла і його прояв.  Рівняння 

сферичної хвилі. Інтерференція в тонких плівках. Інтерферометри. Лінії рівного нахилу i рівної 

товщини. Кільця Ньютона. Просвітлення оптичних систем. Інтерферометр Майкельсона, Жамена, 

зоряний інтерферометр. Використання інтерферометрів в науці і в техніці. 

Тема 3.3. Поширення світла в речовині. Квантові властивості світла. 

Поляризація світла. Теплове випромінювання, його закони. Абсолютно чорне тіло. Пірометри. 

Формула Планка. Квантові властивості світла. Явище  фотоефекту, рівняння Ейнштейна. Комптон-

ефект. Тиск світла. Досліди з дифракції електронів. Сучасні досліди з дифракції поодиноких часток і 

фотонів. Гіпотеза де-Бройля. Співвідношення невизначеностей. Основи квантової механіки.  

Хвильова функція. Рівняння Шредінгера. Операторна структура квантової механіки. Хвильові 

властивості частинок. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Лабораторія механіки з устаткуванням лабораторних робіт, тести, комп’ютерний клас з 

підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 
1. Лапта С.І. Основи класичної механіки. Коливання механічних систем з навчальної дисципліни 
”Фізика”: навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 
2. Король А. М. Фізика. Механіка. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і 
магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок : 
підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / А. М. Король, М. В. Андріяшик. – К. : 
Фірма „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., 
перераб. – М.: Наука, 1985. – 384 с. 
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 
работам по механике. Ч. 1. – Харьков : ХГПИ, 1989. – 40 с. 
9. Александров Н.Г., Ляшенко А.И., Голубев В.Ф. Методические рекомендации к лабораторным 
работам 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 
самоконтролю знань з фізики. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичного 
факультету і слухачів підготовчих відділень. – Харків : ХДПІ, 1990. – 26 с. 
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