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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
a) Адреса:
навчальний корпус ТНПУ № 4,
вул. В. Винниченка,10,
м. Тернопіль,
46018
b) Контактні телефони:
Приймальня декана
тел (+380352)53-36-12
c) Інформація про склад деканату:
Декан - Громяк Мирон Іванович

Секретар деканату Тесельська Наталія Олекандрівна
d) Кафедри:
Кафедра математики
Лотоцький
Володимир Андрійович
Громяк
Мирон Іванович
Качурівський
Роман Ігорович
Стаднік
Тарас Миколайович
Чорний
Віктор Зіновійович
Хохлова
Лариса Григорівна
Кодлюк
Тетяна Іванівна
Вовчук
Наталія Іванівна
Підручна
Маорія Ввасилівна
Волчаста
Марія Миколаївна
Галан
Василь Данилович
Кравчук
Василь Ростиславович
Легкар
Ярослава Онуфріївна

зав.каф.
доцент, к.ф.-м.н.
декан,
доцент,
к.ф.-м.н.
асистент,
к.ф.м.н.
асистент
доцент, к.ф.-м.н.
Доцент, к.ф.-м.н.
асистент,
к.ф.м.н.
ст. лаб.
доцент
к. пед.н.
доцент
к. пед..н.
Доцент,
к.ф.-м.н.
Доцент,
к.ф.-м.н.
лаб.
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Моховик
Олександр Васильович
Русіна
Людмила Володимирівна
Тадеєв
Василь Олександрович

асистент
асистент
доцент
к. тех.н.

Кафедра фізики:
Дідора
Тарас Дмирович
Басістий
Павло Васильович
Бачинський
Юрій Григорович
Дрогобицький
Юрій Володимирович
Корсун
Ігор Васильович
Мацюк
Віктор Михайлович
Мохун
Сергій Володимирович
Чопик
Павло Іванович

кандидат фіз.-мат. наук,
доцент,
зав. кафедри
кандидат технічних наук,
доцент
кандидат технічних наук,
доцент
кандидат фіз.-мат. наук,
викладач
кандидат пед. наук,
викладач
кандидат пед. наук,
доцент
кандидат технічних наук,
доцент
асистент

Кафедра інформатики
Балик
Надія Романівна.
Василенко
Ярослав Пилипович
Грод
Інна Миколаївна
Грод
Іван Миколайович
Мартинюк
Сергій Володимирович
Шмигер
Галина Петрівна
Струк
Оксана Олегівна
Струк
Сергій Петрович

доц. канд. пед. наук.
асистент
доц. канд. фіз.-мат. наук.
доц. канд. фіз.-мат. наук.
доц. канд. фіз.-мат. наук.
доц. канд. хіміко-біологічних наук.
доц. канд. фіз.-мат. наук.
асистент.
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Галан
Віра Іванівна
Скасків
Ганна Михайлівна
Габрусєв
Валерій Юрійович
Карабін
Оксана Йосипівна
Вельгач
Андрій Володимирович
Лещук
Світлана Олексіївна
Генсерук
Галина Романівна
Олексюк
Василь Петрович
Дудін
Олександр Валерійович
Маланюк
Надія Богданівна
Мандзюк
Віктор Іванович
Романишина
Оксана Ярославівна

асистент.
асистент.
доц. канд. пед. наук.
викладач, канд. пед. наук.
доц. канд. фіз.-мат. наук.
доц. канд. пед. наук.
доц. канд. пед. наук.
доц. канд. пед. наук.
асистент канд. технічних наук.
асистент.
асистент.
викладач, канд. пед. наук.
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Кваліфікації (освітня і професійна)
Навчання на факультеті здійснюється за такою системою:
Перший ступінь: бакалаврат. Термін навчання – 4 роки. Протягом перших двох років
студенти вивчають фундаментальні дисципліни відповідно до обраної спеціальності. Після
другого курсу, продовжуючи вивчати обов’язкові дисципліни державного стандарту, кожен
студент обирає одну із допустимих додаткових спеціальностей або спеціалізацій (вивчає певний
блок дисциплін за вибором студента).
По завершенню першого ступеня студенти отримують базову вищу освіту з відповідного
напряму підготовки і кваліфікацію, передбачену освітньо-професійною програмою підготовки
бакалавра (з математики, з фізики, з інформатики) і можуть продовжити навчання на другому
ступені.
На другому ступені навчання здійснюється або за програмою освітньо-кваліфікаційного
рівня “спеціаліст”, або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.
Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст” передбачає підготовку фахівця з
повною вищою освітою, якому, крім основної, присвоюється одна із можливих додаткових
кваліфікацій.
До магістратури приймаються випускники бакалаврату і випускники освітньокваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які мають високий рейтинг. Навчання в магістратурі
передбачає підготовку до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та у старшій середній
школі. Випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” після захисту магістерської
кваліфікаційної роботи присвоюється кваліфікація магістра з основної спеціальності і викладача.
Випускники фізико-математичного факультету, які проявили здібності до науково-дослідної
роботи та отримали диплом спеціаліста або магістра мають можливість продовжити навчання в
аспірантурі.
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ
НАВЧАННЯ
Галузь знань: : 0402 фізико-математичні науки
Напрям підготовки: : 6.040203 Фізика
Термін навчання — 4 роки
Ліцензійний обсяг:
денна форма навчання — 50 осіб
Галузь знань: : 0402 фізико-математичні науки
Напрям підготовки: : 7.040203 Фізика
Термін навчання — 1 рік
Ліцензійний обсяг:
денна форма навчання — 45 осіб
Галузь знань: : 0402 фізико-математичні науки
Напрям підготовки: : 8.040203 Фізика
Термін навчання — 1 рік
Ліцензійний обсяг:
денна форма навчання — 5 осіб
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4. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
План напряму підготовки 6.040203 Фізика
освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр
Обсяг роботи студентів
Форми підсумкового
контролю

№
п/п

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Лабораторні

Практичні,
семінарські

Лекції

Кредитів

Всього год

Курсові роботи,
практики

Заліки

НАЗВИ ДИСЦИПЛІН

Екзамени
1

Аудиторні заняття

Цикл навчальних дисциплін гуманітарної
та соціально-економічної підготовки

1 ГСЕ 01. БЖД

2

72

2

14

12

2 ГСЕ 02. Валеологія

1

54

1,5

10

8

3 ГСЕ 03. Вікова фізіологія

1

54

1,5

12

1,2,6

252

7

7

46

5

26

16

5

26

126

25

126

10

4 ГСЕ 04. Іноземна мова

3

5 ГСЕ 05. Історія України

2

108

3

18

18

11

72

6 ГСЕ 06. Історія української культури

1

72

2

8

16

7

48

8

54

1,5

12

16

5

26

3,4

108

3

18

54

11

36

2,4

104

80

3

24

7 ГСЕ 07. Основи екології
8

ГСЕ 08. Українська мова (за професійним
спрямуванням)

5

9 ГСЕ 09. Фізичне виховання
10 ГСЕ 10. Філософія

5

11 ГСЕ 11. Основи охорони праці

7

12 ГСЕ 12. Політологія

8

108

3

20

16

11

72

54

1,5

14

12

7

21

72

2

12

12

48

10
Всього за цикл

1112

28

126

386

10

90

571

18

13

84

4

18

4

22

14

96

2 Цикл психолого-педагогічних дисциплін
13 ПП 01. Вікова і педагогічна психологія

3

126

3,5

24

14 ПП 02. Вступ до спеціальності

1

36

1

8

15 ПП 03. Етика та психологія сімейного життя

3

36

1

14

144

4

26

4

108

3

24

12

11

72

3

36

1

4

8

4

24

19 ПП 07. Освітні технології

7

108

3

16

20

11

72

20 ПП 08. Основи педагогічної майстерності

6

72

2

8

16

7

48

2

108

3

28

20

8

11

52

774

21,5

152

86

48

79

488

54

1,5

12

20

5

22

180

5

46

44

18

90

1584

44

363

198

198

158

792

4

36

1

12

24

8

0

1

2

216

6

54

54

22

108

1,3,4

2

540

15

136

134

54

270

28 ФС 07. Матодика навчання інформатики

8

108

3

18

11

54

29 ФС 08. Методи математичної фізики

4

144

4

36

36

14

72

6,7

432

12

108

54

54

43

216

31 ФС 10. Операційні системи

1

108

3

18

36

11

54

32 ФС 11. Основи апаратної організації

1

72

2

16

20

7

36

16 ПП 04. Загальна психологія

2

17 ПП 05. Історія педагогіки
18

ПП 06. Методика виховної роботи в літніх
оздоровчих таборах

21 ПП 09. Педагогіка

3

Всього за цикл
3

ФС 02. Диференціальні та інтегральні
рівняння

24 ФС 03. Загальна фізика

7
4
2-7

25 ФС 04. Комп'ютерні мережі
26

22

Цикл фундаментальних і спеціальних
дисциплін

22 ФС 01. Web-програмування
23

10

ФС 05. Лінійна алгебра і аналітична
геометрія

27 ФС 06. Математичний аналіз

30 ФС 09. Методика навчання фізики

8

7

8

36

11
комп'ютерних систем
33

ФС 12. Основи векторного і тензорного
аналізу

4

90

2,5

24

34

ФС 13. Програмне забезпечення
комп'ютерних систем

2

108

2,5

18

3

180

3,5

36

36 ФС 15. ПРФЗ

2-7

360

10

37 ФС 16. Основи сучасної електроніки

6,7

144

4

36

38 ФС 17. Системне програмування

8

72

2

18

39 ФС 18. Спец. фіз. практикум

7

54

1

7,8

144

1,5

5

126

3,5

864

35 ФС 14. Програмування

4

40 ФС 19. Спецкурс з фізики
41

ФС 20. Теорія ймовірностей і мат.
статистика

42 ФС 21. Теоретична фізика

5-8

8

22

9

44

36

11

54

72

18

72

50

108

36

14

72

22

7

32

28

5

26

72

14

72

32

32

13

62

24

216

216

86

432

54

22

108

7

28

22

108

629

2932

252

43 ФС 22. Астрономія

8

216

6

54

44 ФС 23. Чисельні методи

6

72

1,5

18

216

6,5

54

54

6120

159

1325

1250

45 ФС 24. ШКФ

1,2

Всього за цикл

26

580

2 Цикл дисциплін за вибором університету
46 ВУ 01. Економічна теорія

6

72

2

12

12

48

47 ВУ 02. Етика і естетика

6

72

2

12

12

48

48 ВУ 03. Історія науки і техніки

5

72

2

12

12

48

49 ВУ 04. Правознавство

3

72

2

12

12

48

50 ВУ 05. Логіка

5

72

2

12

12

48

51 ВУ 06. Релігієзнавство

4

72

2

12

12

48

52 ВУ 07. Соціологія

6

72

2

12

12

48

504

14

84

84

336

Всього за цикл

12
Підготовка бакалавра
Кількість екзаменів
Кількість заліків

8510 222,5 1687
27
39

Кількість курсових робіт (всього)

3

Комп'ютерна практика

1

72

2

Практика в літніх оздоровчих таборах

5

36

1

5,6

108

3

Педагогічна практика

8

324

9

Державний екзамен (фізика і методика
навчання фізики)

8

36

Пропедевтична практика

1722

638

882

4327
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5. КОПІЯ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
Галузь знань: 0402 фізико-математичні науки;
напрям підготовки: 6.040203 Фізика*
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6. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Галузь знань: 0402 фізико-математичні науки;
напрям підготовки: 6.040203 Фізика*

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Нормативні дисципліни
Дисципліна: Історія України.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу
з найдавніших часів до сучасності.
Завдання: сформувати історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати
події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне,
об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і робити
висновки; працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати
відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст
фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.
Зміст дисципліни. Історія території. Історії титульного етносу, Історія
державотворення. основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення
східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів
київських князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та
порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки
внутрішньої та зовнішньої політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості
міського та сільського життя мешканців Давньої Русі, суспільну роль різних верств та
станових груп; описувати повсякденне життя різних верств Київської держави;
висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин- 10 тижнів, 11 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (9), модульний контроль (2), підсумковий
контроль — екзамен
Дисципліна: Філософія.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр.
Мета: ознайомлення зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського
процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем
філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові
підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки
філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної
культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного
самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами
індивідуального та суспільного буття.
Завдання: сформувати вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати
зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико-філософську
інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити
світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує
переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків
культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.
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Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин — 10 тижнів, 11 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
екзамен
Дисципліна: Українська мова (за професійним спрямуванням).
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2, 3 рік, 3, 4, 5 семестри.
Мета: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок
досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.
Завдання: забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у
професійній діяльності; досконалого володіння нормами сучасної української літературної
мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок
самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення
студентів; виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій;
формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та
перекладу наукових текстів.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин — 10 тижнів, 11 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік, екзамен
Дисципліна: Історія української культури.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Мета: поглиблення знань студентів з історії та теорії української культури,
ознайомлення з головними проблемами історико-культурного процесу в Україні в світовому
і європейському контексті.
Завдання: вивчити сучасні інтерпретації історії культури та історичні умови їх
функціонування, основні етапи розвитку та найважливіші події, явища, персоналії
українського культурного процесу; сформувати уявлення про етнічні та національні
культури народів на території України, проблемні, суперечливі питаннях українського
культурного процесу.; самостійно написати реферат (виконати ІНДЗ) на визначену тему з
історії української культури; вміти написати звіт про екскурсію до художнього музею;
визначити структурно-морфологічні особливості української культури.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, ІНДЗ (реферат, звіт про
екскурсію), підсумковий контроль — екзамен
Дисципліна: Політологія.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр.
Мета: формування знань про суть політичних процесів, які відбувалися в минулому й
відбуваються сьогодні, їх об’єктивного характеру, взаємозв’язків і взаємозалежності;
засвоєння студентами основних політичних понять і категорій.
Завдання: забезпечити чітке і правильне розуміння теоретико-методологічних проблем
політологічного знання, розвитку поглядів видатних українських і закордонних мислителів
на політику, місця та ролі політичних суб’єктів (індивідуальних і колективних) у системі
політико-правових відносин суспільства і держави, засад політики, її сутності, першооснови,
причин і джерел. Розвиток аналітичного мислення студентів; виховання високої політичної
культури, поваги до загальнодемократичних надбань людської цивілізації; формування
навичок знаходити і критично оцінювати потрібну інформацію з минулого та сьогодення
України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
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Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік
Дисципліна: Іноземна мова.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1,2 рік, 1,2,3 семестри.
Мета: формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є
комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають
стандарту В2.
Завдання: оволодіти навичками аналітичного і пошукового читання літератури з
елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та
вивчення історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні
граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на
запропоновану тематику, передбачену програмою.
Тривалість: 5 кредити ЕСТS / 180 години — 18 тижнів, 10 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік, екзамен
Вибіркові дисципліни
Дисципліна: Основи права.
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Мета: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію
формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу
України.
Завдання: ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику;
формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати
переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до
протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні
та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися
вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами
права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у
майбутній роботі з учнівською молоддю.
Зміст дисципліни. Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов
всіх головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною
для студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується
із традиційною для юристів послідовністю галузей права.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік
Дисципліна: Релігієзнавство.
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Мета: ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових підходів до
вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в
умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму;
поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні
процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про
конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державноцерковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і
релігійних організацій.
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Завдання: сформувати у студентів цілісного світоглядного уявлення про релігійні
процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік
Дисципліна: Економіка.
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми
ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових
економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до
подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання
економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами
методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей,
рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх
матеріальних і соціально-економічних потреб.
Завдання: сформувати вміння: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати
оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік
Дисципліна: Логіка.
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Мета: формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного
мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення — поняття,
судження й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних
законів (принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації.
Завдання: оволодіти найбільш поширеними в практиці схемами і прийомами
міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх основних методів —
дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні помилки як у
власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє вдосконаленню логічної
культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі точність і образність
думки, вихованню дисципліни думки.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік
Дисципліна: Етика і естетика.
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Мета: ознайомлення з важливими філософськими галузями знань про людину: етикою
— предметом якої є мораль і естетикою — предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює
основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як
сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, а також
системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку
некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ–поч. ХХІ ст. Засвоєння
цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його
цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну
моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню.
Завдання: сформувати вміння працювати з філософсько-етичними та художніми
текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію
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щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення
та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік
Дисципліна: Соціологія.
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Мета: формування знань про природу соціальної реальності на базі засвоєння
основних категорій науки, теоретико — методологічних підходів аналізу суспільних явищ і
процесів, особливостей механізму функціонування соціальних систем суспільства.
Завдання: сформувати вміння конструювати зміст навчального матеріалу,
використовувати методи дослідження соціальної дійсності для аналізу соціально —
політичних і соціально — економічних процесів у суспільстві; працювати з
першоджерелами; здійснювати інтерпретацію, пояснення і оцінку соціологічних вчень;
сформувати власну світоглядну позицію, щодо явищ і процесів сьогодення; володіти
термінами в обсязі, який дає змогу оформити ідею.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік
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ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ)
ПІДГОТОВКИ
Професійна психолого-педагогічна підготовка
Нормативні дисципліни
Дисципліна: Вступ до педагогічної професії.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: пізнання студентами наукових основ педагогічної діяльності і спілкування,
професійного самовиховання і саморозвитку; сприяння продуктивній адаптації
першокурсників до особливостей навчання у вищій школі; оволодіння технологією
самоосвітньої діяльності; формування першооснов професійної культури і компетентності
майбутніх педагогів.
Завдання: розкрити соціальну значимість педагогічної професії, перспектив і шляхів
оволодіння учительською діяльністю.
Зміст дисципліни: Особливості, зміст професійної діяльності і спілкування, вимоги до
особистості вчителя; формування культури навчальної праці майбутніх педагогів; структура
і організація навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі;
формування у студентів професійно-педагогічної спрямованості, професійно-ціннісних
орієнтацій, педагогічного мислення, потреби у систематичному самовихованні і
самовдосконаленні, дієвих установок на пошук і вдосконалення індивідуального стилю
діяльності і спілкування як необхідних умов професійного росту.
Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри
педагогіки
Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 4 тижнів, 8,5 год. на тиждень
Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, модульний контроль —
тестування і творчі завдання (2), ІНДЗ — презентація (1); підсумковий контроль — залік.
Дисципліна: Педагогіка.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування
досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати
навчально-виховний процес; формування педагогічного мислення, професійної
компетентності і майстерності.
Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою
педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання
особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст,
методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну
взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат
навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати
гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.
Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри
педагогіки
Тривалість: 3 кредит ECTS / 108 годин — 15 тижнів, 7 год. на тиждень
Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, модульний контроль —
тестування і творчі завдання, ІНДЗ — презентація (1); підсумковий контроль — екзамен.
Дисципліна: Загальна психологія.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
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Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної психології та
основними положеннями загальної психології як базової галузі психологічної науки.
Завдання: забезпечити засвоєння студентами — майбутніми вчителями знань про
закономірності психічного розвитку; поглибити знання студентів про психічні процеси,
властивості і стани; формувати навички експериментального дослідження окремих
психічних функцій; виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні
їх в практиці професійної діяльності; сформувати вміння здійснювати психологічний аналіз
педагогічних ситуацій, давати їм належну інтерпретацію і робити певні висновки та
узагальнення; формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською
молоддю та їх батьками.
Зміст дисципліни. Предмет психології. Будова, завдання і методи сучасної психології.
Розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини. Діяльність. Спілкування.
Психологія міжособистісних взаємин. Особистість. Увага. Відчуття і сприймання. Пам’ять.
Мислення і уява. Емоції і почуття. Воля. Темперамент і характер. Здібності.
Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент.
Тривалість: 3,0 кредити ECTS / 108 годин — 18тижнів, 6 год на тиждень.
Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування,
термінологічний диктант); ІНДЗ — складання психологічного автопортрету та психологічної
програми саморозвитку особистості; підсумковий контроль — екзамен.
Дисципліна: Вікова і педагогічна психологія.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Мета: ознайомлення з науковими положеннями психологічної науки про психічний
розвиток і формування особистості підростаючої людини на різних етапах її дитинства та в
умовах цілеспрямованого організованого навчання і виховання.
Завдання: забезпечити засвоєння знань про психологічні закономірності, рушійні сили,
умови, механізми та особливості психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі;
навчити аналізувати механізми і закономірності навчального і виховного впливу на
інтелектуальний і особистісний розвиток школярів, засвоєння ними соціокультурного
досвіду; розкрити психологічні основи діяльності вчителя і показати його вплив на
формування особистості учня.
Зміст дисципліни. Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології.
Закономірності і динаміка психічного розвитку і формування особистості. Психічний
розвиток дитини до вступу в школу. Психічний розвиток і формування особистості
молодшого школяра. Психологічні особливості розвитку і формування особистості в
підлітковому віці. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці.
Психологія виховання як цілеспрямованого процесу формування особистості. Психологія
учіння і навчання. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя.
Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент.
Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; годин на тиждень — 7.
Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування,
термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та
його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.
Дисципліна: Основи педагогічної майстерності.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Мета: вироблення гуманістично спрямованої професійної позиції майбутнього
вчителя, актуалізує потребу у професійному самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння
самостійного удосконалення культури і техніки професійного спілкування, розв’язування
педагогічних задач та конфліктів, оволодіння педагогічною технікою.
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Завдання: сформувати готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії,
усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності.
Викладацький склад: Паламарчук Л.М., кандидат педагогічних наук, викладач
кафедри педагогіки і методики початкової освіти
Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень.
Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування,
термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та
його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.
Дисципліна: Історія педагогіки.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр.
Мета: формування вміння аналізувати педагогічну спадщину минулого, проводити
аналогії між сучасним та минулим станом розвитку педагогіки, виявляти закономірності
розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, оволодіти методами
ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; прищепити вміння творчо
використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах;
набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв'язку
важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити духовну
культуру майбутніх педагогів.
Завдання: виявити закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у
різні історичні періоди; формування в студентів системи знань про світовий історикопедагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття кращих
здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та вироблення уміння
застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності.
Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри
педагогіки
Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень.
Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування,
термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та
його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.
Дисципліна: Освітні технології.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр.
Мета: вивчення освітніх технологій з метою ефективного застосування фахівцями
технологічного підходу в професійній діяльності. Завдання курсу: показати та довести
переваги навчально-виховного процесу школи з застосуванням освітніх технологій
порівняно з традиційною організацією навчальних закладів; ознайомити студентів із
основними навчальними, виховними, комунікативними та інформаційними технологіями, а
також технологіями управління та організації успішної діяльності; сприяти засвоєнню та
апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів гуманістичної педагогічної
взаємодії.
Завдання: сформувати у студентів вміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні
(педагогічні) технології в навчально-виховному процесі школи; вивчати та впроваджувати у
практичну діяльність інноваційні тенденції розвитку змісту освіти; стимулювати
особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до успіху майбутнього
вчителя.
Викладацький склад: Лупак Н.М., кандидат філологічних наук, викладач кафедри
педагогіки і методики початкової освіти
Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 години — 16 тижнів; 7 годин на тиждень.
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Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування,
термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та
його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.
Дисципліна: Вікова фізіологія та шкільна гігієна.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.
Мета: формування у студентів знання про особливості функціонування організму
дитини в процесі його росту і розвитку та вміння застосовувати ці знання для охорони і
зміцнення здоров’я школярів.
Завдання: надати студентам, майбутнім вчителям, сучасних знань про вікові
особливості дитячого організму для правильної організації і проведення навчальної та
виховної роботи з дітьми, для розробки і проведення заходів з особистої і громадської
гігієни, збереження здоров'я школярів, підтримання їх високої працездатності.
Зміст дисципліни. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Загальні
закономірності росту і розвитку дітей і підлітків. Фізіологія нервової системи, її вікові
особливості. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів. Вища нервова діяльність, її становлення
в процесі розвитку організму. Вікові особливості ендокринної системи організму людини.
Вікові особливості крові та кровообігу. Вікові особливості органів дихання. Вікові
особливості опорно-рухового апарату. Особливості травлення та обміну речовин і енергії у
різному віці. Гігієнічні вимоги до умов навчальної діяльності.
Викладацький склад: Чень І.Б.,кандидат біологічних наук, викладач; Сенюк Ю.В.,
кандидат біологічних наук, доцент.
Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 9тижнів, 6 год. на тиждень.
Оцінювання: поточний контроль — тестування(6); ІНДЗ — оцінка рівня фізичного
розвитку учня (1); підсумковий контроль — залік.
Дисципліна: Методика навчання природознавства.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Мета: формування професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя
біології з вивчення шкільного предмета «Природознавство» в основній школі.
Завдання: оволодіти знаннями змісту та закономірностей навчально-виховного
процесу з природознавства у середніх загальноосвітніх навчальних закладах; формування
професійно-методичних умінь; опанування методикою організації навчально-виховного
процесу з природознавства в основній школі та навичками рефлексії педагогічної діяльності;
набуття досвіду творчої діяльності та ціннісно-мотиваційного ставлення до неї; розвиток
педагогічної свідомості та професійно значимих якостей особистості вчителя, його
професійної культури, індивідуального стилю діяльності, потреби у професійному
самовдосконаленні.
Зміст дисципліни. Методика навчання природознавства як галузь педагогічної науки;
історія розвитку та становлення природознавства як навчального предмета в
загальноосвітній школі; цілі, завдання та зміст шкільної природознавчої освіти; навчальноматеріальна база вивчення природознавства в основній школі; методика використання
різноманітних засобів навчання; зміст навчального матеріалу з природознавства в основній
школі; формування природничих уявлень та понять; особистісно орієнтоване навчання та
формування в учнів природничонаукової картини світу, образу природи; методика
використання словесних та наочних методів навчання у процесі вивчення природознавства;
формування дослідницьких в учнів компетенцій.
Викладацький склад: Міщук Н.Й. — кандидат педагогічних наук, доцент.
Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; годин на тиждень — 7.
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Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, рольові ігри (9); модульний
контроль — тестування і творчі завдання (2), самостійна робота (1); ІНДЗ — міні-проект
(1); підсумковий контроль — екзамен (тестування й усне опитування).
Професійна науково-предметна підготовка
Нормативні дисципліни
Дисципліна: Безпека життєдіяльності.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Мета: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення
професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних
аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до
несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів
відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання: сформувати загальнокультурні компетенції: культуру безпеки і ризикорієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього
середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; знання
сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло
своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику
виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до
несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище
перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг
небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я
та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних
ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Викладацький склад: Варакута О.П., асистент кафедри здоров’я людини, фізичної
реабілітації та безпеки життєдіяльності
Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів; 6 годин на тиждень.
Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування,
термінологічний диктант); ІНДЗ; підсумковий контроль — залік.
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Ідентифікація.
ГСЕ 01. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(ІІ семестр, 72 год., 2 кредити)
Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і
навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику
виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні
ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також
формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Завдання:
Загальнокультурні компетенції охоплюють:
• культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту
й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті
й діяльності людини;
• знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння
визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з
урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та
привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;
• вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу,
суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та
засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення
небезпечних та надзвичайних ситуацій;
• здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ГСЕ 02. ВАЛЕОЛОГІЯ
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: формування холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових
здорового способу життя, шляхів і методів формування здорового способу життя.
Завдання: навчити студентів орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати
спосіб життя людини, діагностувати особливості порушення способу життя людини, освоїти
шляхи профілактики розладів здоров’я людини шляхом зміни її способу життя.
Зміст дисципліни: Поняття про здоров’я. Складові здорового способу життя.
Антропометричні показники. Критерії оцінки здоров’я. Типи конституції. Принципи
раціонального харчування. Розрахунок добових енерговитрат. Харчовий раціон. Види
фізичних вправ. Оцінка стану серцево-судинної системи. Фізична працездатність людини.
Планування сім'ї. Контрацепція. Профілактика абортів. Поняття про психічне здоров’я.
Емоції і здоров’я. Акцентуації характеру. Типологія характерів і здоров'я. Види
темпераментів і здоров'я. Основні потреби людини.
Викладацький склад: Грушко В.С., кандидат медичних наук, доцент; Лопатка Г.Ф.,
кандидат біологічних наук, доцент; Храбра С.З., кандидат біологічних наук, викладач.
Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 18 тижнів, 7 год. на тиждень.
Оцінювання: поточний контроль — тестування, усне, та письмове опитування; ІНДЗ —
складання індивідуального паспорту здоров’я; підсумковий контроль — екзамен
(тестування).

Ідентифікація.
ГСЕ 03. ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ
(І семестр, 54 год., 1,5 кредитів)
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Мета: вивчення особливостей життєдіяльності організму на різних стадіях
онтогенезу, функцій органів, систем органів і організму в цілому в процесі його росту і
розвитку, специфіку цих функцій на кожному віковому етапі, взаємодії організму дитини з
навколишнім середовищем з метою розробки на цій основі гігієнічних нормативів і вимог,
спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення
функціональних особливостей організму дітей і підлітків.
Завдання: формування сучасних знань про вікові особливості анатомії органів, систем
органів та дитячого організму як системи та про вікові особливості функціонування органів,
систем органів та дитячого організму як функціональної системи; дати розуміння принципів
взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем; формування компетенції щодо
розробки гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я,
гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і
підлітків.
Теми навчання:
1. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Загальні закономірності
росту і розвитку дітей і підлітків.
2. Вікова фізіологія і гігієна серцево-судинної системи.
3. Вікова фізіологія і гігієна органів дихання.
4. Вікова фізіологія і гігієна опорно-рухового апарату.
5. Вікова фізіологія і гігієна сенсорних систем.
6. Фізіологія нервової системи, її вікові особливості. Вища нервова діяльність, її
становлення в процесі розвитку.

Ідентифікація.
ГСЕ 04. ІНОЗЕМНА МОВА
(І-ІІІ, VІ семестри, 252 год., 7 кредитів)
Метою даного курсу є формування в студентів комунікативної компетенції, базою для
якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають
стандарту В2.
Формування вмінь: оволодіння навичками аналітичного і пошукового читання
літератури з елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального
лексикону та вивчення історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та
диференціювати складні граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести
дискусію на запропоновану тематику, передбачену програмою.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ГСЕ 05. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу
з найдавніших часів до сучасності.
Завдання: сформувати історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати
події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне,
об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і робити
висновки; працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати
відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст
фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.
Зміст дисципліни. Історія території. Історії титульного етносу, Історія
державотворення. основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення
східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів
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київських князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та
порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки
внутрішньої та зовнішньої політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості
міського та сільського життя мешканців Давньої Русі, суспільну роль різних верств та
станових груп; описувати повсякденне життя різних верств Київської держави;
висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин- 10 тижнів, 11 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (9), модульний контроль (2), підсумковий контроль
— екзамен

Ідентифікація.
ГСЕ 06. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
(І семестр, 72 год., 2 кредити)
Мета: формування знань про специфіку історії української культури як важливої
форми національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати
методологічну роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи
іншої культурно-історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її
поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного
аналізу складних явищ суспільно-історичного буття.
Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його;
співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати
загальноісторичні та проблеми історії культури із поступом сучасного суспільства;
сформувати власне переконання у тому, що самореалізація особистості неможлива без
прилучення до здобутків національної історико-культурної спадщини, складовою частиною
якої є історія культури; працювати з історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію,
пояснення й оцінку тих чи інших праць.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ГСЕ 07. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ
(VІІІ семестр, 54 год., 1,5 кредитів)
Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння як основних теоретичних
положень загальної екології, так й аспектів прикладної екології, пов’язаних з охороною
навколишнього природного середовища, принципами раціонального використання
природних ресурсів та дотримання екологічної безпеки.
Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців неекологічних,
інженерних спеціальностей спрямоване на вивчення фундаментальних закономірностей
взаємозв’язків живих організмів з навколишнім природним середовищем та формування
екологічного світогляду, екологічної культури особистості, виховання нового ціннісного
ставлення до природи; вміння застосовувати отриманні знання на практиці для пошуку
шляхів екологізації різних сфер діяльності людини.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ГСЕ 08. УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
(ІІІ-V семестр, 108 год., 3 кредити)
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Формування у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок
досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері. Забезпечення
чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, досконалого
володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури
усного і писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних
норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до української
літературної мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою
термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.
Згідно з вимогами програми з дисципліни студенти повинні
знати:
1) предмет і завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
визначення понять літературна мова, державна мова, мова професійного спілкування;
норми літературної мови у професійній сфері;
2) роль спілкування у професійній діяльності, етапи, види і форми спілкування; зв’язок
спілкування з мовою і мовленням, роль мови у спілкуванні; невербальні засоби комунікації;
гендерні аспекти спілкування; поняття «ділове спілкування»;
3) етапи формування української термінологічної лексики, історію становлення і
розвитку української наукової термінології: особливості термінологічного словотворчого
процесу;
уміти:
1) давати визначення основних понять; володіти нормами літературної мови;
стилістично правильно формулювати думку; послуговуватися лексичним багатством
української мови;
2) розрізняти види і форми спілкування; добирати мовні засоби у контексті
створюваного чи аналізованого висловлювання відповідно до сфери професійної діяльності;
3) орієнтуватися у термінологічному комплексі, що стосується обраного майбутнього
фаху; аналізувати специфіку термінів; дотримуватися національних стандартів системи
термінології; осмислювати тенденції термінотворення.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ГСЕ 09. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
(І-ІV семестр)
Формування системи знань про дотримання основ здорового способу життя; основи
організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й
уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності; основи методики
оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та
методами фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння
застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних верств населення;
систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання
нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості; поінформованість про всі
головні цінності фізичної культури і спорту.
Формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних
раціональних формах; до систематичного фізичного тренування з оздоровчою або
спортивною спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної фізичної
підготовленості.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
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Ідентифікація.
ГСЕ 10. ФІЛОСОФІЯ
(V семестр, 108 год., 3 кредити)
Філософія як навчальна дисципліна знайомить зі змістом світового та вітчизняного
історико-філософського процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і
теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її
форми та нові підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння
специфіки філософського запитування сприяє формуванню високої світогляднометодологічної культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини
вільного світоглядного самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над
найважливішими проблемами індивідуального та суспільного буття.
Вивчення філософії передбачає формування вміння працювати з філософськими
текстами, реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати
історико-філософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує
потребу співвідносити світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на
самостійні роздуми, виховує переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива
без прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є
філософія.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ГСЕ 11. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
(VІІ семестр, 54 год., 1,5 кредита)
Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення ефективного
управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науки і
техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з обов’язковим
дотриманням вимог безпеки праці.
Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для забезпечення гарантії
збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у
виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління охороною праці та
формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку.
Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні
законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні
захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека;
державний нагляд за станом охорони праці.
Результат вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні методи дослідження і
аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та виробництві; основні терміни та
визначення з основ охорони праці; основні нормативно-правові акти; основні законодавчі
документи; перелік дій при запобігання виникнення нещасних випадків.
Студент повинен вміти: розробляти і проводити заходи щодо усунення причин
нещасних випадків, проводити розслідування нещасних випадків, впроваджувати
організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці; організовувати діяльність
виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ГСЕ 12. ПОЛІТОЛОГІЯ
(VІІІ семестр, 72 год., 2 кредити)

31

Курс «Політологія» присвячений вивченню теоретичних та практичних аспектів
політології.
Формування вмінь: сформувати у студентів концептуальне знання політичної теорії;
засвоєння історичних традицій світової та української політичної науки; вміння працювати з
політологічною літературою; розуміння ролі й місця політичних інститутів, норм, ідей,
вартостей у функціонуванні й трансформації політичних систем.
Ключові слова: політична теорія, соціальні спільноти, політичні еліти, політична
структура суспільства, демократія, виборчі системи, політична ідеологія, етнонаціональні
відносини, міжнародні відносини, геополітика.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ПП 01. ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
(ІІІ семестр, 126 год., 3,5 кредити)
Призначення курсу вікової і педагогічної психології полягає в тому, щоб озброїти
майбутніх вчителів знаннями закономірностей психічного розвитку і формування
особистості підростаючої людини в процесі її навчання і виховання в загальноосвітній і
професійній школі, вміннями самостійно визначати потенційні можливості і тенденції
розвитку в учнів творчих здібностей, цілей і потреб в суспільно корисній діяльності,
своєчасно вивчати причини відставання в навчанні, негідної поведінки окремих учнів,
визначати найбільш ефективні шляхи подолання цих явищ. Вивчення тем курсу дає
можливість розкрити студентам основні джерела, закономірності, умови, механізми і
особливості формування особистості в онтогенезі; охарактеризувати рушійні сили
психічного розвитку дитини; встановити кризові періоди в розвитку дитини і показати
шляхи виходу з них; з’ясувати роль провідного типу діяльності у психічному розвитку
дитини; розкрити механізми і закономірності навчального і виховного впливу на
інтелектуальний і особистісний розвиток; встановити механізми і закономірності засвоєння
учнями соціокультурного досвіду, його структурування, збереження та використання в
різних умовах; показати зв’язок між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку і
формами та методами навчального і виховного впливу на школяра; розкрити вплив
особливостей організації і управління учбовою діяльністю школярів на їх пізнавальну
активність, інтелектуальний і особистісний розвиток; ознайомити студентів із
закономірностями, умовами і критеріями засвоєння знань, формування операційного складу
діяльності на прикладі розв’язання різних завдань; показати студентам основні механізми і
закономірності розвивального навчання, зокрема розвитку творчого мислення у школярів;
розкрити психологічні основи, діяльності вчителя.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ПП 02. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: пізнання студентами наукових основ педагогічної діяльності і спілкування,
професійного самовиховання і саморозвитку; сприяння продуктивній адаптації
першокурсників до особливостей навчання у вищій школі; оволодіння технологією
самоосвітньої діяльності; формування першооснов професійної культури і компетентності
майбутніх педагогів.
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Завдання: розкрити соціальну значимість педагогічної професії, перспектив і шляхів
оволодіння учительською діяльністю.
Зміст дисципліни: Особливості, зміст професійної діяльності і спілкування, вимоги до
особистості вчителя; формування культури навчальної праці майбутніх педагогів; структура
і організація навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі;
формування у студентів професійно-педагогічної спрямованості, професійно-ціннісних
орієнтацій, педагогічного мислення, потреби у систематичному самовихованні і
самовдосконаленні, дієвих установок на пошук і вдосконалення індивідуального стилю
діяльності і спілкування як необхідних умов професійного росту.
Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри
педагогіки
Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 4 тижнів, 8,5 год. на тиждень
Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, модульний контроль — тестування і
творчі завдання (2), ІНДЗ — презентація (1); підсумковий контроль — залік.

Ідентифікація.
ПП 03. ЕТИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Мета: ознайомлення з важливими філософськими галузями знань про людину: етикою
— предметом якої є мораль і естетикою — предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює
основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як
сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, а також
системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку
некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ–поч. ХХІ ст. Засвоєння
цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його
цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну
моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню.
Завдання: сформувати вміння працювати з філософсько-етичними та художніми
текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію
щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та
теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік

Ідентифікація.
ПП 04. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
(ІІ семестр, 144 год., 4 кредити)
Навчальна дисципліна «Загальна психологія» покликана ознайомити студентів із
основними положеннями психологічної науки: загальними закономірності виникнення,
розвитку і прояву психіки взагалі і людської свідомості зокрема; психічними явищами, а
саме психічними процесами, психічними станами, психічними властивостями, їх проявами і
значенням у професійній діяльності та міжособистісному спілкуванні.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні категорії,
поняття та наукові положення психології; найважливіші досягнення та актуальні проблеми
сучасної психологічної науки; закономірності психічної життєдіяльності людини та сутнісні
характеристики психологічних явищ (психічних процесів, станів, властивостей); методи і
методики організації й проведення психологічного дослідження; шляхи розвитку й
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удосконалення різних психічних функцій особистості; загальні підходи до застосування
психологічних знань в житті і практиці професійно-педагогічної діяльності в роботі з
учнівською молоддю; вміти: аналізувати психічні явища (процеси, стани, властивості)
особистості; застосовувати методи і методики організації та проведення психологічного
дослідження з метою самопізнання та вивчення психологічних особливостей особистості
учня й учнівського колективу; складати психологічну карту пізнання (самопізнання) та
психологічний портрет особистості, а також психологічну програму розвитку
(саморозвитку); застосовувати психологічні знання в житті та під час аналізу й вирішення
різноманітних педагогічних ситуацій в практиці професійної педагогічної діяльності.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ПП 05. ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
(ІV семестр, 108 год., 3 кредити)
Завданнями курсу є виявлення закономірностей розвитку виховання, школи і
педагогічної думки у різні історичні періоди; формування в студентів системи знань про
світовий історико-педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому;
розкриття кращих здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та
вироблення уміння застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності.
Формулювання вмінь: критично аналізувати педагогічну спадщину минулого,
проводити аналогії між сучасним та минулим станом розвитку педагогіки, виявляти
закономірності розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, оволодіти
методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; прищепити вміння
творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних
умовах; набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення
розв'язку важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити
духовну культуру майбутніх педагогів.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ПП 06. МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ
ТАБОРАХ
(ІІІ семестр, 36 год., 1 кредит)
Завдання курсу: теоретично й методично підготувати студентів до згуртування дітей
(різних вікових категорій) у тимчасово створені колективи в умовах табірного літа.
Детально розкрити студентам зміст наступних питань:
 роль і місце літнього відпочинку в системі виховання школярів;
 особливості організації праці педагога-організатора;
 планування та облік роботи в таборах;
 проблеми самовизначення та самовираження особистості в умовах табірного
літа;
 особливості спілкування з дітьми різного віку.
Сформувати у студентів вміння організовувати та проводити:
 фізкультурно-оздоровчу роботу та загартування школярів;
 спортивно-масові заходи та дійства в умовах табірного літа;
 організовувати та проводити національні ігри та розваги з дітьми різних вікових
категорій в умовах літнього відпочинку.
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Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.

Ідентифікація.
ПП 07. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(VІІ семестр, 108 год., 3 кредити)
Курс «Освітні технології» передбачає комплексне вивчення освітніх технологій з
метою ефективного застосування фахівцями технологічного підходу в професійній
діяльності. Завдання курсу: показати та довести переваги навчально-виховного процесу
школи з застосуванням освітніх технологій порівняно з традиційною організацією
навчальних закладів; ознайомити студентів із основними навчальними, виховними,
комунікативними та інформаційними технологіями, а також технологіями управління та
організації успішної діяльності; сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх
технологій на основі принципів гуманістичної педагогічної взаємодії; формувати у студентів
вміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні (педагогічні) технології в навчальновиховному процесі школи; вивчати та впроваджувати у практичну діяльність інноваційні
тенденції розвитку змісту освіти; стимулювати особистісний саморозвиток, професійне
самовиховання та прагнення до успіху майбутнього вчителя.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.

Ідентифікація.
ПП 08. ОСНОВИ ПЕДМАЙСТЕРНОСТІ
(VІ семестр, 72 год., 2 кредити)
Курс «Основи педагогічної майстерності» передбачає вироблення гуманістично
спрямованої професійної позиції майбутнього вчителя, актуалізує потребу у професійному
самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння самостійного удосконалення культури і
техніки професійного спілкування, розв’язування педагогічних задач та конфліктів,
оволодіння педагогічною технікою, формує готовність майбутнього вчителя до педагогічної
взаємодії, усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.

Ідентифікація.
ПП 09. ПЕДАГОГІКА
(ІІ семестр, 54 год., 1,5 кредитів), (ІІІ семестр, 54 год., 1,5 кредитів)
Статус: нормативна.
Мета Курс «Педагогіка» передбачає засвоєння студентами основних положень і
проблематики сучасної педагогіки; формування досвіду самооцінки і самоаналізу
педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати навчально-виховний процес; формування
системного педагогічного мислення, професійної компетентності і майстерності. Вивчення
курсу дає змогу студентам оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки,
системою педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій
виховання особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі,
зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну
взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат
навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати
гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.
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Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою
педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання
особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст,
методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну
взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат
навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати
гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.
Оцінювання: поточний контроль — усне опитування, модульний контроль —
тестування і творчі завдання, ІНДЗ — презентація (1); підсумковий контроль — екзамен.

Ідентифікація.
ФС 01. WEB-ПРОГРАМУВАННЯ
(VІІ семестр, 54 години, 1,5 кредити)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби для створення статичних webдокументів: мова гіпертекстової розмітки HTML, каскадні таблиці стилів CSS.
Метою викладання навчальної дисципліни «Web-програмування» є надання
теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для створення статичних webдокументів клієнтськими засобами web-програмування.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Web-програмування» є формування
системного підходу з використання мов гіпертекстової розмітки та каскадних таблиць стилів
для створення web-документів. Крім цього передбачено вивчення основних
інструментальних засобів web-програмування.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 структуру HTML–документу;
 принципи адресації інформаційних ресурсів;
 способи верстки web-документів;
 основні теги заголовку web-документів та їх призначення;
 основні теги тіла web-документів та їх атрибути для форматування тексту,
створення гіпертекстових посилань, таблиць, форм;
 засоби каскадних таблиць стилів (CSS) для стилізації гіпертекстових документів;
 способи використання CSS;
 синтаксис CSS;
 основні атрибути СSS;
вміти:
 розробляти Web-сторінки засобами HTML;
 виконувати стильне оформлення тексту;
 створювати списки і таблиці на web-сторінках;
 вставляти графічні об’єкти;
 здійснювати графічне оформлення web-сторінок;
 організовувати гіперпосилання;
 використовувати мультимедійні об’єкти на web-сторінках;
 здійснювати верстку;
 здійснювати публікацію web-сторінок;
 вміти використовувати WYSIWIG-редактор Adobe Dreamweaver;
 здійснювати стилізацію web-сторінок засобами CSS.
Програма навчальної дисципліни
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Змістовий модуль 1.
Мова гіпертекстової розмітки HTML
Вивчення основних понять та класифікації сучасних мов web-програмування. Огляд
сценаріїв, виконуваних на стороні клієнта і на стороні сервера. Основні інструментальні
засоби при використанні web-програмування.
Принципи гіпертекстової розмітки. Групи тегів мови гіпертекстової розмітки HTML
(теги заголовку, теги форматування тексту, вставки таблиць, зображень, гіперпосилань).
Таблична верстка web-документів складної структури та створення інтерактивних форм для
взаємодії користувача з Web-сервером.
Використання WYSIWIG-редакторів при розробці web-документів складної структури.
Особливості роботи у WYSIWIG-редакторі Adobe Dreamweaver.
Змістовий модуль 2.
Каскадні таблиці стилів CSS
Призначення та способи застосування CSS. Стилізація в оформленні web-документів.
Використання позиціонування та створення інтерактивних елементів з допомогою СSS та
елементів Java Scrіpt.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ФС 02. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ТА ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ
Опис. Змістові модулі.
1. Диференціальні рівняння першого порядку. 2. Диференціальні рівняння
вищих порядків та системи диференціальних рівнянь. 3. Інтегральні рівняння.
Рівень:
А) Попередні умови: знання основних понять і фактів з математичного аналізу,
лінійної алгебри, аналітичної геометрії.
Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами необхідними математичними
знаннями та методами, які використовуються в процесі вивчення курсу
диференціальних та інтегральних рівнянь. Розкрити широке застосування
диференціальних та інтегральних рівнянь у прикладних задачах та
дослідженнях.
В) Бібліографія:
1. Агафонов С. А., Герман А.Д., Муратова Т.В. Дифференциальные уравнения – М.: МТГУ
им. Баумана, 2004. – 352 с.
2. Кривошея С.А., Перестюк М.О., Бурим В.М. Диференціальні та інтегральні рівняння. – К.:
Либідь, 2004. – 408 с.
3. Лагно В.І., Подошвелев Ю.Г. Диференціальні та інтегральні рівняння в прикладах і задачах.
Частина 1. \ Навч. посіб. для студ. фізмат факульт. – Полтава: ПДПУ, 2009. – 150 с.
4. Манжиров А.В., Полянин А.Д. Методы решения интегральных уравнений: Справочник. – М.:
Факториал, 1999. – 272 с.
5. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. –
СПб.: Лань, 2003. – 832 с.
6. Подошвелев Ю.Г. Диференціальні та інтегральні рівняння \Навч. посіб. для студ. фізмат
факульт. – Полтава: ПДПУ, 2008. – 287 с.
7. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Изд. 2-е. – М.: ЛКИ,
2008. – 240 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.
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Обов’язкова дисципліна.
Тривалість:
180 год., кредити ECTS – 5, семестр – 3.
4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.
Форми і методи навчання:
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні
заняття.
Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи
самонавчання, евристична бесіда тощо.
Оцінювання. Контроль знань:
 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи,
виконані студентами на практичних заняттях);
 підсумковий – екзамен 3 семестр.
Мова. Українська.
Ідентифікація.
ФС 03. ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА
(1620 год., 45 кредитів)
МЕХАНІКА
(ІІ семестр, 324 год., 9 кредитів)
Метою даної дисципліни є послідовне вивчення студентами основних законів і
положень фізики для пізнання загальних закономірностей явищ природи; використання
даних законів при розв’язуванні фізичних задач та попередня підготовка майбутніх учителів
фізики до фахової діяльності у загальноосвітній школі.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
вивчення студентами основних теоретичних відомостей та набуття практичних навичок
розв’язання конкретних задач механіки, формування вміння використовувати основні закони
механіки для пояснення механічних процесів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи теорії похибок та правила
обробки результатів вимірювань;
- фундаментальні поняття і теорії з даного курсу з тим, щоб ефективно опанувати
спеціальні навчальні дисципліни та використати знання фізичних закономірностей у
майбутній роботі;
- методи розв'язування практичних фізичних задач та проблем;
вміти:
проводити математичну і статистичну обробку результатів вимірювань;
користуючись фізичними положеннями, законами і теоріями, застосовувати набуті
теоретичні та практичні знання для вивчення спеціальних дисциплін та в майбутній роботі за
спеціальністю;
пояснювати фізичні процеси та явища;
застосовувати сучасні фізичні методи і прилади на практиці.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Основи кінематики.
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Механічний рух. Уявлення про простір і час в класичній механіці. Деякі дані про
вектори. Кінематичний опис руху. Основні види руху твердих тіл. Вектор переміщення.
Швидкість. Прискорення. Кінематика обертального руху.
Основи динаміки.
Межі застосування класичної механіки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи
відліку. Маса, імпульс. Другий закон Ньютона. Сила. Третій закон Ньютона та закон
збереження імпульсу. Принцип відносності Галілея. Деякі наслідки законів Ньютона
(теорема про рух центра мас, адитивність і закон збереження маси, задача двох тіл). Рух тіла
змінної маси. Рівняння Мещерського, формула Ціолковського. Реактивний рух.
Робота і енергія.
Енергія – універсальна міра руху та взаємодії. Механічна робота. Потужність.
Кінетична енергія. Види механічних сил. Потенціальна енергія системи. Закон збереження і
перетворення енергії. Дисипація енергії. Межі руху і умови рівноваги частинки в
потенційному полі. Абсолютно непружний та абсолютно пружний удари.
Змістовий модуль 2
Механіка твердого тіла.
Плоский рух твердого тіла. Миттєва вісь обертання. Обертальний рух твердого тіла.
Додавання обертальних рухів. Додавання обертального та поступального рухів. Момент сили
і момент імпульсу відносно нерухомої точки. Рівняння моментів. Зв’язок момента імпульса
матеріальної точки з секторіальною швидкістю. Момент імпульсу і момент сили відносно
нерухомої осі. Рівняння момента імпульсу для обертання відносно нерухомої осі. Момент
інерції. Теорема Гюйгенца-Штейнера. Моменти інерції деяких тіл. Робота зовнішніх сил при
обертанні тіла. Кінетична енергія обертального руху. Пара сил. Умова рівноваги тіла. Вільні
осі обертання. Рівняння Ейлера. Нутація. Гіроскоп. Прецесія гіроскопа.
Рух тіл в неінерціальних системах відліку.
Неінерціальні системи відліку. Сили інерції. Сили інерції у системах відліку, що
перебувають у поступальному прискореному русі.
Сили інерції у системах відліку, що рівномірно обертаються. Прискорення Коріоліса.
Сили Коріоліса. Вплив обертання Землі на рух тіл. Гіроскопічні сили.
Сили в природі.
Сили тертя ковзання, сили тертя кочення, в’язке тертя.
Сили пружності. Основні види деформації. Закон Гука. Пружні властивості реальних
тіл. Енергія пружної деформації. Пружний гістерезис.
Всесвітнє тяжіння. Рухи планет. Закони Кеплера. Закон всесвітнього тяжіння.
Гравітаційна стала. Гравітаційна та інертна маси. Поле тяжіння. Напруженість
гравітаційного поля. Робота сил поля тяжіння. Потенціальна енергія взаємодії мас.
Потенціал. Застосування законів збереження до руху тіл у центральному гравітаційному
полі. Космічні швидкості.
Змістовий модуль 3
Механіка рідин і газів.
Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля. Закон Архімеда. Ідеальна рідина. Рівняння
неперервності. Рівняння Бернуллі. Реакція рідини, що витікає. Рух в’язкої рідини. В’язкість.
Формула Пуазейля. Ламінарний та турбулентний режими течії. Число Рейнольдса. Рух тіл у
рідинах і газах. Підіймальна сила крила літака.
Механічні коливання.
Коливальні процеси. Гармонічні коливання. Векторне зображення гармонічних
коливань. Їх вираження в комплексній площині. Гармонічний осцилятор. Математичний та
фізичний маятники. Додавання коливань однакового напряму. Биття. Додавання
взаємноперпендикулярних коливань. Рух тіла під дією квазіпружних сил. Енергія
гармонічного коливання. Згасаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс. Гармонічний
аналіз складних коливань. Поняття про автоколивання.
Пружні хвилі.
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Поширення хвиль. Рівняння хвилі. Миттєвий розподіл швидкостей і деформацій у
хвилі. Енергія хвильового руху. Потік енергії. Густина потоку. Вектор Умова. Інтерференція
хвиль. Стоячі хвилі. Принцип Гюйгенса. Дифракції хвиль.
Елементи акустики.
Природа звуку. Швидкість звуку. Поширення звукових хвиль. Інтенсивність звуку.
Сприймання звуку. Джерела звуку. Ефект Доплера. Ударні хвилі. Ультразвук та його
застосування. Поняття про інфразвук.
Елементи релятивістської механіки (спеціальної теорії відносності).
Відхилення від законів механіки Ньютона. Постулати Ейнштейна. Перетворення
Лоренца. Наслідки із перетворень Лоренца. Інтервал у чотиривимірному світі. Світовий
конус. Елементи релятивістської динаміки. Взаємозв’язок маси і енергії. Закон збереження
маси, енергії та імпульсу.
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
(ІІІ семестр, 324 год., 9 кредитів)
Вивчення курсу має на меті:
1. Засвоєння основних понять, законів, принципів молекулярно-кінетичної теорії та
термодинаміки та важливих у світоглядному, науковому і технологічному відношеннях
наслідків з них.
2. Засвоєння структури молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки як наукової теорії та
загальних способів експериментального й теоретичного дослідження явищ у
макроскопічних системах.
3. З’ясування основних властивостей термодинамічних процесів довільної природи на основі
узагальнення властивостей макроскопічних систем.
4. Формування узагальнених вмінь розв’язувати задачі молекулярної фізики і термодинаміки
та розвиток на цій основі природничо-наукового мислення.
5. Формування національної самосвідомості у зв’язку із з’ясуванням національних
пріоритетів у фізиці.
6. Попередня підготовка майбутніх учителів фізики до фахової діяльності у загальноосвітній
школі.
Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для
розв’язування задач молекулярної фізики та термодинаміки, забезпечити отриманні
практичних навиків роботи з вимірювальною апаратурою, навчити інтерпретувати отримані
експериментальні та теоретично розраховані результати.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
1. Oсновні ідеї, поняття та закони молекулярної фізики та термодинаміки, межі їхнього
застосування.
2. Закони ідеальних газів; перший і другий принцип термодинаміки; основи
молекулярно-кінетичної теорії речовин; основні положення статистичної фізики;
процеси переносу; реальні гази; основи фізики поверхневих явищ; фази і фазові
перетворення; основи фізики розчинів; елементи симетрії і будова кристалів.
3. Основні фізичні величини, які характеризують стан речовини, одиниці їхнього
вимірювання; фундаментальні поняття;
4. Головні технічні проблеми, пов’язані з використанням теплових явищ.
вміти:
1. Застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з молекулярної
фізики та термодинаміки.
2. Застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту.
3. Пояснювати теплові процеси та явища, які використовуються у техніці та побуті.
4. Визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів,
робота яких ґрунтується на теплових явищах.
Програма навчальної дисципліни
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Змістовий модуль 1
Тема 1. Основні положення кінетичної теорії.
Предмет молекулярної фізики. Статистичний та термодинамічний підходи для опису
макроскопічних систем. Будова речовини. Структурні елементи (молекули, атоми, іони,
фулерени). Маса атомів і молекул. Атомна одиниця маси. Кількість речовини. Молярна маса.
Стала Авогадро. Взаємодія частинок речовини. Потенціал Леннарда-Джонса. Агрегатні
стани. Рідкі кристали.
Тема 2. Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу.
Основні уявлення кінетичної теорії газів. Модель ідеального газу. Тиск газу. Середні
значення фізичних величин. Основне рівняння кінетичної теорії ідеальних газів.
Тема 3. Закон рівнорозподілу енергії.
Статистичне тлумачення температури. Абсолютна температура. Вимірювання
температури. Практична шкала температури. Ступені вільності частинок. Закон
рівнорозподілу енергії Больцмана.
Тема 4. Рівняння стану ідеального газу.
Макроскопічні та мікроскопічні величини Термодинамічні параметри ідеального газу.
Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Ізопроцеси у ідеальному газі. Суміші ідеальних газів.
Закон Дальтона.
Тема 5. Розподіл Максвела.
Розподіл Максвела за швидкостями. Характерні швидкості розподіла Максвела.
Середня швидкість.
Сердньоквадратична швидкість. Найбільш ймовірна швидкість.
Властивості функції розподілу. Дослідна перевірка розподілу Максвела. Дослід Штерна.
Тема 6. Розподіл Больцмана.
Барометрична формула. Статистичний розподіл. Функція розподілу. Густина розподілу.
Нормуюча стала. Розподіл Больцмана. Дослід Перрена. Розподіл Максвела-Больцмана.
Тема 7. Флуктуації.
Броунівський рух. Флуктуації. Міра флуктуації. Флуктуації термодинамічних величин
ідеального газу. Флуктуації концентрації молекул.
Тема 8. Явища переносу у ідеальних газах.
Модель твердих куль. Ефективний діаметр частинки. Ефективний переріз частинок.
Прицільна відстань. Частота зіткнень. Довжина вільного пробігу. Розподіл частинок за
довжинами вільного пробігу. Коефіцієнт розсіювання. Ймовірність розсіювання на одиниці
довжини. Густина потоку. Внутрішня дифузія ідеального газу. Самодифузія ідеального газу.
Закон Фіка. Взаємна дифузія газів. Термодифузія. В’язкість (мокре тертя). Закон Ньютона для
в’язкості. Коефіцієнт в’язкості ідеального газу. Розділення ізотопів. Роздільна колонка.
Теплообмін. Конвекція. Випромінювання та поглинання фотонів. Стаціонарна
теплопровідність. Густина теплового потоку. Закон Фур’є. Коефіцієнт теплопровідності.
Рівняння теплопровідності. Коефіцієнт температуропровідності. Зовнішня теплопровідність.
Закон Ньютона для теплопровідності.
Тема 9. Розріджені гази.
Ультрарозріджені гази. Вакуум. В’язкість та теплопровідність ультрарозрідженого газу.
Ефузія розріджених газів. Ефузійний потік. Теплова ефузія. Ефект Кнудсена. Методи
отриманні та вимірювання низьких тисків. Форвакуумний насос. Дифузійний насос. Теплове
ковзання. Радіометричний ефект.
Змістовий модуль 2
Тема 10. Перший закон термодинаміки.
Термодинамічна система. Параметри стану термодинамічної системи. Термодинамічний
процес. Термодинамічна рівновага. Квазістатичний процес. Релаксаційний процес. Час
релаксації. Внутрішня енергія ідеального газу. Зміна внутрішньої енергії шляхом виконання
механічної роботи. Дисипація енергії. Механічна робота ідеального газу у ізопроцесах.
Механічна робота у циклічному процесі. Зміна внутрішньої енергії шляхом теплообміну.
Перший закон термодинаміки. Рівняння теплового балансу. Застосування першого закону
термодинаміки до ізопроцесів у ідеальних газах. Адіабатний процес. Адіабатна стала.
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Політропний процес. Показник політропи. Питома теплоємність. Молярна теплоємність.
Залежність молярної теплоємності ідеального газу від температури. Особливості ізопроцесів
у ідеальних газах. Закон Майєра.
Тема 11. Цикл Карно.
Оборотність і необоротність у термодинаміці. Теплові і холодильні машини.
Термодинамічна ефективність. Другий закон термодинаміки у формах Кельвіна-Планка та
Клаузіуса. Цикл Карно. Ефективність циклу Карно. Теорема Карно. Реальні цикли. Парова
машина. Двигун внутрішнього згорання.
Тема 12. Ентропія.
Зведено тепло квазістатичного циклу. Теорема Клаузіуса. Зведене тепло циклу Карно.
Зведене тепло довільного циклу. Ентропія. Обрахунок зміни ентропії у квазістатичному
процесі. Обрахунок зміни ентропії під час фазових переходів. Обрахунок зміни ентропії для
довільного процесу в ідеальному газі. Нестаціонарний термодинамічний процес. Зведене
тепло нестаціонарного термодинамічного процесу. Зв’язок зведеного тепла нестаціонарного
процесу із зміною ентропії. Нерівність Клаузіуса. Основне термодинамічне співвідношення.
Оборотні і необоротні термодинамічні процеси. Необоротні термодинамічні процеси у
ізольованих системах. Другий закон термодинаміки як закон зростання ентропії. Статистичне
тлумачення ентропії. Ентропія і термодинамічна ймовірність. Теорема Нернста.
Недосяжність термодинамічного нуля температури.
Тема 13. Реальні гази.
Експериментальні ізотерми реального газу. Критична ізотерма. Критична температура.
Газ і пара. Відхилення експериментальних ізотерм від ізотерм ідеального газу. Поправки до
рівняння стану ідеального газу. Рівняння з віріальними коефіцієнтами. Рівняння Ван-дерВаальса. Фізичний зміст параметрів рівняння Ван-дер-Ваальса. Порівняння ізотерм Ван-дерВаальса з експериментальними ізотермами. Зв’язок параметрів рівняння Ван-дер-Ваальса з
критичними параметрами. Зведене рівняння Ван-дер-Ваальса. Закон відповідних станів.
Метод визначення критичних параметрів. Внутрішня енергія газу Ван-дер-Ваальса.
Адіабатне розширення ідеального газу та газу Ван-дер-Ваальса в порожнечу. Зрідження газів.
Тема 14. Термодинамічні властивості рідини.
Структура рідини. Особливості поверхневого шару рідини. Поверхнева енергія і сили
поверхневого натягу. Коефіцієнт поверхневого натягу. Фізичний зміст коефіцієнта
поверхневого натягу. Залежність коефіцієнта поверхневого натягу від температури та
домішок. Поверхнево активні речовини. Явища на межі «рідина»-«тверде тіло»-«газ».
Змочування і незмочування. Крайовий кут. Тиск під викривленою поверхнею рідини. Тиск
Лапласа. Капілярні явища. Тиск насиченої пари над викривленою поверхнею рідини.
Тема 15. Тверді тіла.
Аморфні і кристалічні речовини. Рідкі кристали. Анізотропія фізичних властивостей
кристалів. Кристалічні гратки. Елементи симетрії кристалів. Кристалографічні системи.
Класифікація кристалів за типом хімічного зв’язку. Дефекти в кристалах. Точкові дефекти.
Дислокації. Щільність дислокацій. Вплив дефектів на механічні властивості кристалів.
Термічні деформації кристалів. Фізична природа термічних деформацій. Коефіцієнт
лінійного розширення. Механічні напруги при термічних деформаціях. Теплове розширення
рідин. Коефіцієнт об’ємного розширення.
Тема 16. Рівновага фаз.
Термодинамічна фаза. Фазовий перехід. Центри фазових переходів. Класифікація
фазових переходів. Молярне та питоме тепло фазових переходів. Фазова рівновага. Правило
«важеля» для двох фазної системи. Випаровування та конденсація. Кристалізація та
плавлення. Кипіння. Умови кипіння. Камера Вільсона. Бульбашкова камера. Насичена пара.
Залежність тиску насиченої пари від температури. Рівновага рідини та пари. Рівняння
Клапейрона-Клаузіуса. Матастабільні стани. Перегріта рідина. Переохолоджена пара. Умови
реалізації метастабільних станів. Використання метастабільних станів.
ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ
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(ІV семестр, 324 год., 9 кредитів)
Мета: вивчення закономірностей фізичних явищ природи та їх теоретичне
обґрунтування, формування та розвиток у студентів наукових знань і вмінь, необхідних і
достатніх для розуміння явищ і процесів; знання основ фізичних теорій та вміння
застосовувати ці знання до розв'язування завдань у стандартних та нестандартних ситуаціях;
формування у свідомості студентів природничо-наукової картини світу.
Завдання:
– поглиблення, розширення і засвоєння теоретичного матеріалу; створення проблемної
ситуації;
– реалізація дидактичного принципу взаємозв'язку навчання з практикою;
– розширення наукового світогляду студентів;
– розвиток логічного, творчого і самостійного мислення;
– набуття досвіду оцінки меж застосовності фізичних залежностей за різних конкретних
умов;
– набуття умінь і навичок практичного застосування наукових знань;
– розвиток і виховання найважливіших функцій особистості: мислення, волі, характеру;
– розвиток уміння самостійної роботи та її активізації;
– навчання методам наукового пізнання;
– формування і розвиток у студентів діалектичного мислення і специфічного «фізичного»
мислення;
– розкриття естетичного та логічного в фізиці: дивної стрункості і краси, чіткості і
строгості, вишуканості багатьох її рішень і прийомів;
– використання практичних занять як одного з ефективних прийомів перевірки свідомого,
глибокого, міцного засвоєння знань;
– закріплення, узагальнення і повторення навчального матеріалу;
– поглиблення теоретичних знань студентів, формування розуміння ролі експерименту у
фізичній науці;
– широке і поглиблене знайомство з матеріальними засобами вимірювань у фізиці;
– засвоєння основних принципів і методів вимірювань у фізиці, культури проведення
експериментів;
– розвиток спостережливості, конструктивного мислення, активізація самостійності у
роботі;
– залучення студентів до самостійної навчально-наукової роботи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– властивості електричного заряду і механізми електризації; властивості і
характеристики електричного поля; будова і характеристики конденсаторів; характеристики і
закони постійного струму; закономірності контактних електричних явищ, закономірності
проходження електричного струму у вакуумі, в рідинах, напівпровідниках, газах;
характеристики та закони магнітного поля; струм, закон електромагнітної індукції Фарадея,
явища самоіндукції і взаємоіндукції, індуктивність, енергія магнітного поля; характеристики
квазістаціонарного (змінного) струму; коливальний контур, рівняння власних, згасаючих і
вимушених коливань; електромагнітне поле, система рівнянь Максвелла; властивості
електромагнітних хвиль; внесок українських учених у розвиток електрики і магнетизму;
– структурні особливості різних типів фізичних задач; методи розв’язування фізичних
задач; загальну методику розв'язування фізичних задач із використанням аналітичного,
графічного, табличного, синтетичного й аналітико- синтетичного методів; зміст збірників
задач із загальної фізики вищої школи і методичних посібників із розв’язування фізичних
задач; освітнє і виховне значення розв'язування задач з фізики в середній школі;
– методи емпіричного пізнання об`єктивної дійсності; сутність і методи реалізації
експерименту; фізичні величини, їх класифікацію; одиниці фізичних величин, їх
класифікацію; основні методи вимірювань у фізиці; характер зміни похибок вимірювань і
методи їх оцінок; основні правила виконання математичних операцій з наближеними
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числами; основні правила графічного подання результатів експерименту; вимоги до питань
охорони праці і техніки безпеки під час роботи у фізичних лабораторіях вищого навчального
закладу та шкільному фізичному кабінеті;
вміти:
– застосовувати теоретичні основи електрики і магнетизму у навчальному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів; ставити демонстраційні експерименти з електрики і
магнетизму, робити теоретичні узагальнення та вказувати практичні застосування;
застосувати отримані знання для розв’язування задач, користуватися і знати будову:
електровимірювальних приладів, мостів постійного та змінного струмів, транзисторів,
фотоелементів, осцилографа, трансформаторів; обирати методи та виконувати розрахунки
кіл постійного та змінного струмів; обирати методи та виконувати вимірювання
електрорушійної сили, сили струму, електричної напруги, електричного опору в колах
постійного і змінного струмів;
– здійснювати різні способи подання фізичних задач, зокрема, малюнком, графіком,
схемою, системою рівнянь, моделлю, спостереженням, експериментом, скороченим
письмовим записом; розкривати фізичний зміст задачі; раціонально записати умову задачі;
відшукувати і вводити додаткові умови; проводити пошуки шляхів розв’язування задачі і
складати загальний план розв’язку; вибирати раціональний спосіб розв’язку задачі; ставити і
давати відповіді на запитання як часткового, так і загального характеру; проводити аналіз та
оцінку здобутих результатів; складати задачу із заданої теми з використанням сучасних
знань; розв'язувати експериментальні задачі; використовувати в процесі розв'язування задач
сучасні засоби навчання; реалізовувати цілі і завдання розв'язування задач з фізики в
середній школі.
– провести оцінки і реалізовувати оптимальні умови проведення фізичного
експерименту, виконання лабораторної роботи; забезпечити експериментальний характер
шкільного курсу фізики; провести аналіз виконання лабораторної роботи, написати висновки
про її результати; виконати оцінки похибок результатів експерименту; графічно подати
результати експерименту; скласти звіт про виконану лабораторну роботу; дати
характеристику сучасного фізичного обладнання, фізичних приладів; користуватися
довідковою літературою; забезпечувати виконання завдань лабораторних робіт і фізичних
практикумів у школі.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Електростатика
Тема 1. Вступ. Електричне поле у вакуумі. Закон Кулона.
1. Вступ. Короткий історичний огляд розвитку уявлень про електрику та магнетизм.
2. Електричний заряд та його властивості. Елементарний заряд. Закон збереження
заряду.
3. Моделі точкового та неперервного заряду.
4. Взаємодія зарядів. Закон Кулона.
Тема 2. Напруженість електричного поля.
1. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Однорідне поле і поле точкового
заряду. Принцип суперпозиції.
2. Диполь. Напруженість поля диполя.
3. Диполь в однорідному і неоднорідному полях.
Тема 3. Теорема Остроградського-Гауса.
1. Лінії напруженості електричного поля. Потік вектора напруженості.
2. Теорема Остроградського-Гауса.
3. Застосування теореми Остроградського-Гауса для обчислення напруженості полів
деяких симетричних тіл.
Тема 4. Потенціал електростатичного поля.
1. Робота сил електростатичного поля по переміщенню зарядів. Циркуляція вектора
напруженості. Потенціальний характер електростатичного поля.
2. Потенціал і різниця потенціалів електростатичного поля.
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3. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок між напруженістю і потенціалом
електростатичного поля.
4. Потенціали поля точкового заряду, диполя, системи зарядів, зарядженої сфери.
Тема 5. Електричне поле в діелектриках.
1. Вільні та зв’язані заряди. Моделі діелектриків. Полярні та неполярні молекули.
2. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Вектор поляризації.
3. Діелектрична проникливість та сприйнятливість. Напруженість електростатичного
поля в діелектрику. Вектор індукції електростатичного поля.
4. Електричне поле на межі поділу діелектриків.
5. Електрети. Сегнетоелектрики. П’єзоелектрики.
Тема 6. Провідники в електричному полі.
1. Розподіл зарядів в провіднику. Еквіпотенціальність провідника.
2. Напруженість поля біля поверхні провідника і її зв’язок з поверхневою густиною
заряду.
3. Провідники в зовнішньому електричному полі. Наведені заряди. Електризація через
вплив. Електростатичний захист.
4. Електричний вітер. Електростатичний генератор і електрофорна машина.
Тема 7. Електроємність. Конденсатори.
1. Електроємність. Конденсатори.
2. З’єднання конденсаторів.
3. Електроємність плоского, циліндричного та сферичного конденсатора.
Тема 8. Енергія електричного поля.
1. Енергія системи зарядів. Енергія зарядженого провідника, конденсатора.
2. Енергія електричного поля. Густина енергії.
Змістовий модуль ІІ. Постійний електричний струм
Тема 9. Електричний струм.
1. Рух зарядів в електричному полі. Електричний струм. Постійний струм. Сила струму і
густина струму.
2. Сторонні сили. Електрорушійна сила.
3. Закон Ома для ділянки кола. Опір і провідність провідника.
4. Залежність опору провідника від параметрів провідника і температури. Питомий опір.
Явище надпровідності.
5. Закон Ома в диференціальній формі.
6. Паралельне і послідовне з’єднання провідників.
Тема 10. Неоднорідні електричні кола.
1. Напруга на ділянці кола. Закон Ома для неоднорідної ділянки та замкнутого кола.
2. Правила Кірхгофа для розгалужених кіл.
3. Робота і потужність постійного електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.
Тема 11. Електропровідність твердих тіл.
1. Класифікація твердих тіл (провідники, діелектрики, напівпровідники). Природа струму
в металах. Досліди Толмена і Стюарта, Мандельштама та Папалексі.
2. Класична електронна теорія електропровідності металів. Виведення з неї законів Ома,
Джоуля-Ленца.
3. Закон Відемана-Франца. Утруднення класичної теорії.
4. Елементи зонної теорії провідності твердих тіл.
Тема 12. Електричний струм в напівпровідниках.
1. Напівпровідники. Провідність напівпровідників.
2. Власна і домішкова провідності напівпровідників.
3. Залежність електропровідності провідників від температури і освітленості. Термо- і
фоторезистори. Напівпровідниковий діод, транзистор.
Тема 13. Термоелектронна емісія.
1. Робота виходу електронів з металу. Термоелектронна емісія.
2. Струм у вакуумі. Вакуумний діод. Електронно-променева трубка.
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Тема 14. Контактні явища.
3. Контактна різниця потенціалів. Закони Вольта.
4. Термоелектричні явища. Ефекти Зеебека і Пельтє. Термоелектричний генератор.
Тема 15. Електричний струм в електролітах.
1. Провідність електролітів. Електролітична дисоціація. Рухливість іонів в електролітах.
2. Закон Ома для електролітів. Електроліз. Закони електролізу Фарадея.
3. Визначення заряду іона. Використання електролізу в техніці. Гальванічні елементи,
акумулятори.
Тема 16. Електричний струм в газах .
1. Носії струму в газах. Іонізація і рекомбінація.
2. Несамостійний і самостійний газові розряди. Вольт-амперна характеристика
несамостійного розряду.
3. Види газових розрядів (тліючий, іскровий, дуговий, коронний). Блискавка.
4. Катодні промені. Поняття про плазму. Використання газових розрядів в техніці:
зварювання, електроіскрова обробка, газосвітні лампи.
Змістовний модуль III. Електромагнетизм.
Тема 17. Магнітне поле.
1. Магнітне поле електричного струму. Взаємодія струмів.
2. Індукція і напруженість магнітного поля. Сила Ампера. Закон Ампера.
3. Закон Біо-Савара-Лапласа. Графічне зображення магнітного поля. Визначення
магнітного поля прямого і колового струмів.
4. Циркуляція вектора напруженості магнітного поля. Закон повного струму.
5. Поле соленоїда, тороїда.
Тема 18. Магнітний потік.
1. Магнітний потік. Теорема Остроградського-Гауса для індукції магнітного поля.
2. Робота, яка здійснюється при переміщенні провідника з струмом в магнітному полі.
3. Виток із струмом у магнітному полі. Магнітний момент витка.
Тема 19. Дія магнітного поля на рухомий заряд.
1. Сила, що діє на рухомий заряд в магнітному полі. Сила Лоренца. Рух заряду в
магнітному полі. Визначення питомого заряду електрона.
2. Ефект Холла та його застосування.
3. Принцип роботи магнітогідродинамічного генератора. Прискорювачі елементарних
частинок.
4. Магнітне поле рухомого заряду.
Тема 20. Магнітні властивості речовини.
1. Магнетики. Магнітне поле в магнетиках.
2. Намагніченість. Магнітна проникність і сприйнятливість.
3. Діа-, пара-, і феромагнетики. Магнітний гістерезис. Точка Кюрі.
4. Роботи Столєтова. Постійні магніти. Нові магнітні матеріали.
5. Магнітне поле на межі поділу двох середовищ.
Тема 21. Електромагнітна індукція.
1. Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Правило Ленца.
Електрорушійна сила індукції.
2. Вихрові струми. Скін-ефект.
Тема 22. Самоіндукція.
1. Явище самоіндукції. Електрорушійна сила самоіндукції.
2. Індуктивність провідника.
3. Взаємоіндукція.
4. Енергія та густина енергії магнітного поля.
Тема 23. Квазістаціонарні струми.
1. Отримання змінної ЕРС. Квазістаціонарний струм. Генератори змінного і постійного
струму. Параметри змінного струму (частота, період, фаза, амплітудне значення сили
струму і напруги тощо).
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2. Векторні діаграми і метод комплексних амплітуд.
3. Опір, ємність та індуктивність в колі змінного струму. Закон Ома для кола змінного
струму.
Тема 24. Резонанс в послідовному та паралельному колах. Робота і потужність змінного
струму.
1. Резонанс в послідовному та паралельному колах.
2. Робота і потужність змінного струму. Діюче значення напруги та струму змінного
струму.
3. Трансформатор. Застосування трансформаторів у техніці (зварювання, передача
енергії на великі відстані).
4. Трифазний змінний струм.
Тема 25. Електричні коливання.
1. Електричний коливальний контур. Власні коливання. Формула Томсона.
2. Затухаючі електромагнітні коливання. Добротність контура.
3. Вимушені коливання. Резонанс. Генерування незатухаючих коливань.
Тема 26. Електромагнітна теорія Максвелла.
1. Вихрове електричне поле. Струми зміщення. Досліди Ейхенвальда і Роуланда.
2. Повна система рівнянь Максвелла в інтегральній та диференціальній формі.
Тема 27. Електромагнітні хвилі.
1. Хвилі вздовж провідників. Хвильове рівняння. Швидкість хвилі. Хвильовий опір.
2. Відбивання хвиль. Стоячі хвилі і резонанс у відрізках довгих хвиль.
Тема 28. Випромінювання та поширення електромагнітних хвиль.
1. Плоскі електромагнітні хвилі у вакуумі та швидкість їх поширення. Досліди Герца,
вібратор Герца. Випромінювання електромагнітних хвиль.
2. Потік енергії. Вектор Умова-Пойтінга.
3. Винайдення радіо О.С. Поповим. Принцип радіо- і телезв’язку. Шкала
електромагнітних хвиль.
ОПТИКА
(V семестр, 324 год., 9 кредитів)
Мета: сформувати основні знання, виробити уміння та навички розв’язування задач і
проведення фізичного експерименту з курсу оптики.
Завдання:
 сформувати основні знання з курсу оптики;
 сформувати уміння та навички розв’язування задач з курсу оптики;
 сформувати уміння та навички проведення фізичного експерименту з курсу
оптики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні знання з курсу оптики;
вміти: розв’язувати задачі та виконувати лабораторні роботи з курсу оптики.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Фотометрія. Геометрична оптика.
Тема 1. Фотометричні величин.
Джерела світла (природні і штучні, теплові і нетеплові, точкові і протяжні).
Світловий потік, сила світла, освітленість.
Характеристики протяжних джерел світла (світність, яскравість).
Тема 2. Закони освітленості.
Перший і другий закони освітленості.
Об’єднаний закон освітленості Ламберта.
Фотометри (візуальні та електричні).
Тема 3. Закони геометричної оптики.
Закон прямолінійного поширення світла. Утворення тіней та півтіней.
Закони відбивання світла. Дзеркальне та дифузне відбивання світла.
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Закони заломлення світла. Абсолютний та відносний показники заломлення.
Повне внутрішнє відбивання світла. Оптоволоконна оптика.
Закон оборотності світлових променів.
Тема 4. Дзеркала.
Плоске дзеркало. Побудова зображень у плоскому дзеркалі.
Сферичні дзеркала (угнуті, опуклі). Побудова зображень у сферичних дзеркалах.
Формула сферичного дзеркала.
Тема 5. Лінзи.
Лінзи. Тонкі лінзи. Побудова зображень у тонких лінзах.
Формула тонкої лінзи.
Оптичні прилади (фотоапарат, проектор).
Тема 6. Око як оптична система.
Зоровий апарат людини.
Вади зору. Окуляри.
Оптичні ілюзії.
Тема 7. Оптичні прилади, які збільшують кут зору.
Кут зору.
Оптичні прилади для розгляду дрібних предметів (лупа, оптичний мікроскоп).
Оптичні прилади для наближення віддалених предметів (зорові труби, телескопи).
Змістовий модуль 2. Хвильова оптика.
Тема 8. Світло як електромагнітна хвиля.
Шкала електромагнітних хвиль. Світлові електромагнітні хвилі.
Швидкість світла. Методи визначення швидкості світла.
Тема 9. Інтерференція світла.
Принцип Ферма.
Явище інтерференції світла. Способи та умови отримання інтерференційної
картини.
Інтерферометри.
Просвітлення оптики. Роботи О. Смакули.
Тема 10. Дифракція світла.
Принцип Френеля-Гюйгенса. Дифракція Френеля.
Дифракція Фраунгофера. Дифракційні гратки.
Дифракційні спектри.
Тема 11. Поляризація світла.
Явище поляризації світла. Закон Малюса.
Поляризація при відбиванні. Закон Брюстера.
Поляризатори світла (природні і штучні).
Поляроїди та їх практичне застосування.
Тема 12. Дисперсія світла.
Явище дисперсії світла. Суцільний спектр.
Тема 13. Взаємодія світла із речовиною.
Відбивання, пропускання і поглинання світла.
Закон Бугера-Ламберта.
Забарвлення тіл.
КВАНТОВА ФІЗИКА
(VІ семестр, 324 год., 9 кредитів)
Мета: сформувати основні знання, виробити уміння та навички розв’язування задач і
проведення фізичного експерименту з курсу квантової фізики.
Завдання:
 сформувати основні знання з курсу квантової фізики;
 сформувати уміння та навички розв’язування задач з курсу квантової фізики;
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 сформувати уміння та навички проведення фізичного експерименту з курсу
квантової фізики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні знання з курсу квантової фізики;
вміти: розв’язувати задачі та виконувати лабораторні роботи з курсу квантової фізики.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Квантова оптика. Квантова механіка. Атомна фізика
Тема 1. Закони теплового випромінювання.
Теплове випромінювання. Абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа.
Закон Стефана-Больцмана. Закон зміщення Віна. Оптична пірометрія.
Формула Релея-Джинса. «Ультрафіолетова катастрофа». Гіпотеза Планка.
Формула Планка.
Тема 2. Квантові властивості світла.
Фотон (матеріальність, енергія, маса руху, імпульс). Дослід Боте.
Тиск світла. Дослід Лєбєдєва.
Ефект Комптона.
Тема 3. Фотоефект.
Явище фотоефекту та його види. Зовнішній фотоефект. Досліди Столєтова.
Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту. Вакуумні фотоелементи
та фотопомножувачі.
Внутрішній фотоефект. Фоторезистори.
Вентильний фотоефект. Напівпровідникові фотоелементи.
Тема 4. Основи квантової механіки.
Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Гіпотеза де Бройля. Досліди Девіссона і
Джермера. Електронний мікроскоп.
Хвильова функція. Загальне рівняння Шредінгера. Принцип невизначеності
Гейзенберга.
Момент імпульсу в квантовій теорії. Дослід Штерна і Герлаха.
Тема 5. Будова атома.
Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Дослід
Франка і Герца. Енергетичні стани атома.
Квантові числа. Принцип Паулі. Фізичні основи побудови періодичної системи
хімічних елементів Мєндєлєєва.
Тема 6. Випромінювання та поглинання світла атомами.
Атомні та молекулярна спектри. Закономірності у спектрі атома Гідрогену.
Спектри поглинання та спектри випромінювання. Закон Кірхгофа. Спектральний
аналіз та його застосування.
Люмінесценція. Правило Стокса. Люмінофори. Люмінесцентна лампа.
Спонтанне та вимушене випромінювання. Квантові генератори (принцип дії,
застосування).
Тема 7. X-випромінювання.
Природа та властивості X-випромінювання. Гальмівне та характеристичне Xвипромінювання. Спектри X-випромінювання (суцільний та характеристичний).
Закон Мозлі.
Дифракція X-випромінювання. Досліди Лауе. Застосування X-випромінювання у
науці, медицині, техніці, на виробництві.
Змістовий модуль 2. Ядерна фізика. Фізика елементарних частинок
Тема 8. Будова ядра.
Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ізотопи. Мас-спектральний аналіз.
Сильна взаємодія. Властивості ядерних сил. Мезони.
Магнітні властивості атомного ядра. Ядерний магнітний резонанс.
Тема 9. Фізичні основи ядерної енергетики.
Ядерні реакції. Закони збереження. Енергетичний вихід ядерної реакції.
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Дефект маси. Енергія зв’язку атомного ядра. Способи вивільнення ядерної
енергії.
Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор.
Термоядерні реакції. Проблеми здійснення керованого термоядерного синтезу.
Тема 10. Радіоактивність.
Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного розпаду. α- та βрозпади.
γ-випромінювання. Ядерні спектри. Ефект Месбауера.
Спонтанний поділ ядер. Період піврозпаду. Закон радіоактивного розпаду.
Основи дозиметрії Дозиметр. Отримання і застосування радіонуклідів.
Тема 11. Елементарні частинки.
Елементарна частинка. Характеристика елементарних частинок (маса спокою,
електричний заряд, спін, магнітний момент). Взаємні перетворення елементарних
частинок. Класифікації елементарних частинок. Кварки.
Античастинки. Антиречовина.
Методи прискорення елементарних частинок. Сучасні прискорювачі
елементарних частинок. Склад і властивості космічного випромінювання.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Мохун С.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики та методики
Дрогобицький Ю.В. кандидат фізико-математичних
кафедри фізики та методики її викладання; Чопик
кафедри фізики та методики її викладання; Корсун
педагогічних наук, асистент кафедри фізики та
викладання.

її викладання;
наук, доцент
П.І., асистент
І.В., кандидат
методики її

Ідентифікація.
ФС 04. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
(ІV семестр, 36 годин, 1 кредит)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи функціонування
мережних систем,методи передавання даних у комп’ютерних мережах, програмні засоби для
організації та діагностування локальних та складених мереж. У програмі цього курсу
відображено такі основні поняття сучасної інформатики: розподілені системи, принципи
передавання даних, зокрема, поняття про багаторівневі моделі, технології та мережні
протоколи.
Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» є формування
інформаційної картини світу, розкриття ролі у ній мережних технологій, обґрунтування ролі
комп’ютерних мереж у функціонуванні інформаційних систем, а також ознайомлення
студентів з методологією та проблематикою ефективної обробки даних засобами сучасних
мережних технологій.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерні мережі» є ознайомлення
студентів з основними принципами передавання даних у комп’ютерних мережах та
Інтернеті, а також формування компетентностей конфігурування комп’ютерів для роботи в
локальних та складених мережах та застосування мережного програмного забезпечення у
подальшій професійній діяльності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основні принципи передавання даних у комп’ютерних мережах;
технології та протоколи передавання даних;
поняття централізованих та розподілених моделей;
способи адресування комп’ютерів у локальних та складених мережах;
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прикладні протоколи передавання даних в мережі Інтернет;
призначення та принципи функціонування основних сервісів Інтернету;
вміти:
конфігурувати операційні системи (ОС) для роботи з комп’ютерними мережами за
протоколом TCP/IP;
виявляти та усувати проблеми функціонування комп’ютерних мереж;
працювати з системним та прикладним програмним забезпеченням сучасних мережних
операційних систем;
виконувати діагностування стану мережних з’єднань;
створювати облікові записи користувачів;
встановлювати правила доступу до об’єктів файлових систем;
створювати розподілені мережні ресурси;
організовувати доменні мережні структури.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Основи мережних технологій
Поняття про комп’ютерну мережу. Задача комутації. Комутація каналів, пакетів,
сеансів. Зв’язок «точка-точка». Основні програмні та апаратні складові мережі. Вимоги до
комп’ютерних мереж. Багаторівневий підхід. Багаторівнева модель OSI. Стандартні стеки
мережевих протоколів. Поняття відкритої системи.
Загальна характеристика протоколів локальних мереж. Технологія Ehernet. Метод
доступу CSMA/CD. Специфікація фізичного середовища технології Ethernet. Формати кадрів
Ethernet. Розвиток технології Ethernet: Fast Ethernet, Gіgabіt Ethernet.
Поняття складеної мережі. Архітектура складеної мережі. Передача даних всередині
складеної мережі. Адресація в складених мережах. Розподіл ІР-адрес Таблиці маршрутизації
в ІР-мережах. Маршрутизація з використанням масок. Фрагментація ІР-пакетів. Протоколи
транспортного рівня TCP та UDP.
Управління обліковими записами локальних користувачів та груп. Правила доступу до
об’єктів файлової системи NTFS. Створення розподілених ресурсів локальних мереж.
Управління обліковими записами локальних користувачів та груп. Правила доступу до
об’єктів локальної файлової системи OC Lіnux. Мережна файлова система NFS. Створення
розподілених ресурсів засобами сервера NFS. Клієнтське програмне забезпечення для роботи
із мережною файловою системою.
Фізична структура глобального каталогу. Логічна структура Actіve Dіrectory. Домени.
Сайти. Топологія доменів Actіve Dіrectory. Дерева доменів, ліси доменів.
Підрозділи (організаційні одиниці) глобального каталогу. Система безпеки Actіve
Dіrectory. Делегування адміністративних повноважень. Управління об’єктами Actіve
Dіrectory. Робота з обліковими записами користувачів та їх групами. Керування
комп’ютерами домену. Групові правила (політики) домену Actіve Dіrectory.
Загальні принципи функціонування доменних структур. Використання сервера Samba
як контролера домену. Відмінності доменів Samba від Actіve Dіrectory. Файли конфігурації
сервера Samba. Приєднання до домену Samba комп’ютерів під управлінням ОС Wіndows.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ФС 05. ЛІНІЙНА АЛГЕБРА І АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ
Опис. Змістові модулі.
1. Матриці та визначники. 2. Системи лінійних рівнянь. 3. Векторна алгебра і
системи координат. 4. Рівняння прямої та площини. 5. Лінії другого порядку.
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6. Поверхні другого порядку. 7. Лінійні оператори та квадратичні форми.
Рівень:
А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми.
Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами ґрунтовною математичною
підготовкою з теорії матриць, лінійних просторів, ліній та поверхонь першого
та другого порядку, алгебраїчних форм; застосування методів лінійної алгебри і
аналітичної геометрії для розв'язування різноманітних задач як математики так
і суміжних навчальних дисциплін.
В) Бібліографія:
1. Атанасян Л.С. Аналитическая геометрия. Ч. І. – М.: Просвещение, 1967. – 300 с.
2. Діскант В.І., Береза Л.Р., Грижук О.П., Захаренко Л.М. Збірник задач з лінійної алгебри
та аналітичної геометрії. – К.: Вища школа, 2001. – 304 с.
3. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел. Ч.І.– К. Вища школа.,
1974. – 464 с.
4. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. – М.: Физматлит, 2003.–
160 с.
5. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М.: Наука, 1975. – 432 с.
6. Овчинников П.П., Яремчук Ф.П., Михайленко В.М. Вища математика. Частина 1. – К.:
Техніка, 2000. – 592 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.
Обов’язкова дисципліна.
Тривалість:
288 год., кредити ECTS – 8, семестри – 1, 2.
4 год. на тиждень у 1 семестрі, 2 год. на тиждень у 2 семестрі,
34 тижні на засвоєння.
Форми і методи навчання:
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні
заняття.
Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи
самонавчання, евристична бесіда тощо.
Оцінювання. Контроль знань:
 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи,
виконані студентами на практичних заняттях);
 підсумковий: 1 семестр – залік, 2 семестр – екзамен.
Мова. Українська
Ідентифікація.
ФС 06. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Опис. Змістові модулі.
1. Вступ в аналіз. Границі. 2. Вступ в аналіз. Елементарні функції. 3.
Диференціальне числення. 4. Невизначений інтеграл. 5. Визначений інтеграл. 6.
Числові та функціональні ряди. 7. Функції n змінних. 8. Диференціальне
числення функцій n змінних. 9. Інтегральне числення функцій n змінних. Кратні
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інтеграли. 10. Інтегральне числення функцій n змінних. Криволінійні та
поверхневі інтеграли.
Рівень:
А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми.
Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами ґрунтовною математичною
підготовкою з теорії сучасного математичного аналізу, а саме
диференціального та інтегрального числення функцій однієї та кількох змінних,
теорії числових та функціональних рядів.
В) Бібліографія:
1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 1985.
2. Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Ч. 1, 2, 3. – К.: Вища школа, 1990.
3. Ляшко І.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз. Ч. 1. – К.: Вища школа,
1993.
4. Лященко Н.Я. Математичний аналіз у задачах і прикладах. У 2 ч. – К.: Вища школа, 2003.
5. Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. / Л.І. Дюженкова, Т.В.
Колесник, М.Я. Лященко та ін. – К.: Вища шк., 2002. – Ч. 1. – 462 с.; 2003. – Ч. 2. – 470 с.
6. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1, 2, 3. – М.:
Наука, 1969.

Обовязкова чи вибіркова дисципліна.
Обовязкова дисципліна.
Форми і методи навчання:
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні
заняття.
Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи
самонавчання, евристична бесіда тощо.
Оцінювання. Контроль знань:
 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи,
виконані студентами на практичних заняттях);
 підсумковий – екзамен 1, 2 і 4 семестри; залік 3 семестр.
Мова. Українська.

Ідентифікація.
ФС 07. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
(VІІІ семестр, 108 годин, 3 кредити)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи і форми навчання інформатики
у загальноосвітніх навчальних закладах зорієнтовані на підготовку майбутніх педагогів.
Головна мета курсу: сформувати знання, вміння та навички необхідні вчителю
початкової школи для ефективного використання сучасних інформаційних технологій при
викладанні початкового курсу інформатики як окремого предмета, так і для застосування
обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять і позакласної
роботи в початковій школі. Відповідно до загальних цілей курс методики навчання
інформатики повинен забезпечувати розв’язування таких основних завдань.
1. Визначити та обґрунтувати конкретні цілі навчання інформатики та зміст
відповідного загальноосвітнього предмета середньої школи.
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2. Розробити найбільш раціональні методи і організаційні форми навчання,
спрямовані на досягнення поставленої мети.
3. Розглянути необхідні засоби навчання та розробити рекомендацію щодо їх
застосування в навчальному процесі. Методика навчання інформатики, як і будь-яка інша
предметна шкільна методика, повинна забезпечувати розв’язування традиційної тріади
питань:
1) навіщо вивчати інформатику? (мета навчання інформатики);
2) що саме слід вивчати? (зміст навчання);
3) як треба навчати інформатики? (засоби, методи, організаційні форми навчання).
До основних завдань теоретичною курсу «Методика навчання інформатики» належать
такі:
 показати основні компоненти теорії сучасного навчання інформатики у середніх
навчальних закладах і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні
знання для вирішення практичних завдань;
 ознайомити студентів із сучасними тенденціями в навчанні інформатики;
 розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики як науки;
 спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у школі;
 сформувати в студентів під час виконання практичних і лабораторних занять
професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі навчання
інформатики;
 залучити майбутніх учителів до опрацювання спеціальної науково-методичної
літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення
рівня професійної кваліфікації.
Зміст курсу «Методика викладання інформатики» становлять питання її загальних
теоретичних основ (загальна методика навчання інформатики) і питання вивчення окремих
розділів, тем (часткова або спеціальна методика навчання інформатики).
До основних вимог до знань майбутніх учителів інформатики у галузі методики
навчання інформатики можна віднести:
 розуміння місця і значення методики навчання в професійній підготовці вчителя
інформатики;
 знання основних компонентів методичної системи навчання інформатики в школі та
їх взаємозв’язків у навчальному процесі;
 знання основних компонентів концепції навчання інформатики, а також програм і
підручників, розроблених на їх основі; розуміння суті й призначення освітніх
стандартів навчання; знання змісту стандартів з інформатики;
 володіння методикою навчання окремих тем і питань шкільного курсу інформатики;
 уміння використовувати програмну підтримку курсу і оцінювати її методичну
доцільність;
 знання принципів диференціації навчання інформатики, володіння методикою
навчання одного-двох профільних курсів інформатики, що відповідають
спеціалізації освіти на старшому ступені в конкретній школі;
 уміння планувати навчальний процес з інформатики, вибирати організаційні форми
і методи, адекватні змістові матеріалу, що вивчається;
 знання функцій, видів контролю і оцінки результатів навчання, уміння розробляти і
використовувати засоби перевірки, об’єктивно оцінювати знання і вміння учнів,
коригувати методику навчання за результатами різних видів контролю знань;
 знання сучасних тенденцій у навчанні інформатики.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Загальна методика навчання інформатики.
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Методика навчання інформатики як навчальна дисципліна. Методика навчання
інформатики як наука і як навчальний предмет у вищому педагогічному навчальному
закладі. Методична система навчання інформатики у середній загальноосвітній школі.
Методи навчання. Принципи навчання інформатики. Методи і види навчання. Засоби
навчання. Форми організації навчальної діяльності учнів. Урок інформатики. Підготовка
вчителя до уроку. Основні концепції організації й управління навчально-пізнавальною
діяльністю учнів. Перевірка і оцінювання результатів навчальної діяльності учнів.
Нормативні документи вивчення інформатики. Стандарт шкільної освіти з
інформатики. Особливості сучасної шкільної програми з інформатики. Профільна
диференціація.
Кабінет інформатики. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету обчислювальної
техніки. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення кабінету. Документація
кабінету. Організація навчання у кабінеті ОТ. Правила техніки безпеки.
Змістовий модуль 2.
Методика навчання інформатики у середній школі
Методика навчання інтернет-технологій. Формування навичок пошуку інформації у
глобальній мережі Інтернет. Служби всесвітньої комп’ютерної мережі та їх використання
учнями у практичній діяльності. Електронна пошта, засоби спілкування в Інтернет.
Телеконференції, форуми, вебінари, новини. Ознайомлення учнів з HTTL.
Вивчення текстових технологій. Прикладне програмне забезпечення. Навчання
основам роботи в текстовому редакторі. Написання учнями рефератів та навчання правилам
їх оформлення. Основи роботи з електронною документацією. Сканування та друк
документів.
Вивчення графічних, мультимедійних технологій. Навчання основам роботи в
графічному редакторі. Формування в учнів навичок роботи з графічними зображеннями,
презентаціями, відео.
Методика навчання роботі з табличними величинами. Навчання учнів обробки
числових масивів даних. Застосування учнями формул і виконання стандартних обчислень за
допомогою табличного процесора. Формування навичок роботи з числовими даними і
побудови графіків у MS Excel.
Навчання СУБД. Формування уявлень про системи управління базами даних.
Створення учнівських баз даних. Обробка, пошук даних у MS Access.
Вивчення інформації, інформаційної системи. Методика формування поняття
інформації. Методика вивчення поняття інформаційної системи. Методика вивчення поняття
операційної системи. Формування в учнів навичок роботи з комп’ютерними пристроями,
правила їх підключення, використання, налаштування. Програмне забезпечення.
Програмування у школі.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ФС 08. МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ
Опис. Змістові модулі.
1. Рівняння з частинними похідними. Одновимірне хвильове рівняння. 2.
Дифузійні задачі. Рівняння теплопровідності. Еліптичні задачі.
Рівень:
А) Попередні умови: знання курсу математичного аналізу та диференціальних
рівнянь.
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Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами необхідною сукупністю засобів і
прийомів класичного курсу рівнянь математичної фізики, які потрібні в
підготовці майбутніх спеціалістів для розв’язування ряду задач з теорії
коливань, електродинаміки, квантової механіки, фізики твердого.
В) Бібліографія:
1. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1976. – 296 с.
2. Колоколов И.В., Кузнецов Е.А., Мильштейн А.И. и др. Задачи по математическим
методам физики. Изд. 3-е, испр. – М.: КомКнига, 2007 − 288 с.
3. Лавренчук В.П., Івасишен С.Д., Дронь В.С., Готинчан Т.І. Диференціальні рівняння
математичної фізики. – Чернівці: Рута, 2008. – 192 с.
4. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972. –
736 с.
5. Фаддеев Л.Д. (ред.). Математическая физика: Энциклопедия. – М.: Большая российская
энциклопедия, 1998. – 691 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.
Обов’язкова дисципліна.
Викладацький склад:
В.І. Лагно (доктор фіз.-мат. наук, професор), Ю.Г. Подошвелев (кандидат фіз.мат. наук, ст. викладач).
Тривалість:
108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 4.
3 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.
Форми і методи навчання:
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні
заняття.
Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи
самонавчання, евристична бесіда тощо.
Оцінювання. Контроль знань:
поточний
Ідентифікація.
ФС 09. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
(432 год., 12 кредитів)
Методика навчання фізики (VІ семестр, 124 год., 3,5 кредитів)
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання фізики» є підготовка
студентів до забезпечення навчально-виховного процесу з шкільного предмету «Фізика» в
основній школі загальноосвітніх навчальних закладах різних типів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання фізики» є:
1. Викладання фізики в основній школі на сучасному науковому рівні.
2. Проведення позаурочних та позакласних заходів з фізики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- педагогічні завдання, пов’язані з виконанням обов’язків учителя фізики певного класу
у школі певного типу;
- завдання, права та обов’язки вчителя фізики основної школи;
- методику організації і проведення уроків різних типів;
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- навчальну програму з фізики; методи і завдання вивчення фізики; цілі і завдання
вивчення кожної навчальної теми;
- зміст підручників з фізики;
- організаційні форми, методи і засоби для додаткової роботи з учнями;
- структуру уроку: цілі і педагогічні завдання уроку; етапи уроку з зазначенням
тривалості кожного з них; методи і зміст перевірки знань і вмінь учнів; зміст, послідовність і
методика вивчення нового навчального матеріалу; зміст демонстрацій і перелік необхідного
обладнання; перелік технічних засобів навчання і засобів наочності; задачі і вправи з
розв'язками; підведення підсумків уроку; домашнє завдання (в тому числі позакласне);
досліди і спостереження з теми уроку;
- правила роботи з обладнанням кабінету фізики;
- методику й техніку проведення шкільного фізичного експерименту;
- зв'язки вивчення фізики з вивченням математики, хімії та інших предметів;
- методику розв’язування фізичних задач;
- методику навчання учнів виконувати олімпіадні завдання першого туру;
- методику організації і проведення навчальних консультацій для тих, хто відстає у
навчанні з певних причин, і для тих, хто навчається на підвищеному або поглибленому рівні,
з метою створення умов для їх успішного розвитку;
- форми звітності роботи предметного гуртка (випуск газети, участь в тижні фізики,
відкрите засідання гуртка для всіх учнів даної паралелі класів тощо);
- вимоги шкільної гігієни та ергономічних вимог до робочого місця учителя та учнів у
фізичному кабінеті;
вміти:
- аналізувати педагогічні завдання, пов’язані з виконанням обов’язків учителя фізики
певного класу у школі певного типу;
- володіти знаннями про завдання, права та обов’язки вчителя фізики у школі певного
типу;
- володіти методикою організації і проведення уроків різних типів;
- слідкувати за ходом уроку згідно плану і здійснювати корекцію навчального процесу у
випадку необхідності;
- аналізувати навчальну програму з фізики і співставляти методи і завдання вивчення
фізики з цілями і завданнями вивчення кожної навчальної теми;
- аналізувати підручник, вибрати необхідний для засвоєння учнями фактичний
матеріал;
- аналізувати підручники, посібники, дидактичні матеріали, методичну літературу для
проектування цілісного навчально-виховного процесу;
- проектувати комплексне використання засобів навчання на певному уроці з фізики у
школі певного типу: зокрема демонстрацій дидактичних матеріалів і комплектів приладів;
- володіти знаннями про форми і методи навчання фізики у певному класі школи
певного типу;
- обирати організаційні форми, методи і засоби для додаткової роботи з учнями;
- вибирати з наукової і науково-популярної літератури дидактичний матеріал, корисний
для реалізації цілей і завдань уроку;
- користуючись власними знаннями та літературними методичними порадами,
проектувати доцільну пізнавальну діяльність учнів для засвоєння конкретного навчального
матеріалу;
- виготовляти засоби наочності для проведення уроків різних типів та позакласних
заходів;
- користуватись технічними засобами навчання (діапроектор, кіноапарат, кодоскоп,
відеомагнітофон, відеокамера, калькулятор, апаратна частина інформаційної техніки тощо);
- готувати і виготовляти роздавальний матеріал для проведення навчальних занять в
умовах диференціації навчання;
- на основі попереднього проектування елементів уроку скласти план уроку;
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- володіти правилами роботи з обладнанням кабінету фізики;
- обслуговувати фізичні прилади шкільного кабінету фізики та виконувати їх простий
ремонт;
- організовувати поповнення кабінету фізики навчальним обладнанням;
- використовувати комп’ютерні і технічні засоби для навчання учнів розв’язувати задачі
з фізики;
- розробляти план вивчення навчального матеріалу з поєднанням традиційних та
інформаційних технологій;
- використовувати комп’ютерно-орієнтовані системи навчання дисциплін за своїм
фахом;
- обирати організаційні форми та методи проведення навчальних консультацій;
- проектувати домашнє завдання з певної теми, передбачаючи окрім загального і
індивідуальні завдання (розв’язати задачі підвищеної складності, виконати спостереження,
підготувати повідомлення тощо);
- обирати обсяг навчального матеріалу для систематичної додаткової роботи з учнями,
які його потребують;
- дозувати час опрацювання окремих тем, виходячи з певних умов;
- складати конспект уроку, до якого план уроку входить як складова частина;
- планувати форми звітності роботи предметного гуртка (випуск газети, участь в тижні
фізики, відкрите засідання гуртка для всіх учнів даної паралелі класів тощо);
- проектувати реалізацію зв'язків вивчення фізики з вивченням математики, хімії та
інших предметів;
- розв’язувати всі задачі і вправи, які заплановані для використання на уроці, для того
щоб оперативно перевіряти і коригувати розв’язання задач учнями;
- володіти знаннями про значення розв’язування задач для навчання учнів, технологією
розв’язування задач з фізики;
- розв’язувати задачі підвищеної складності орієнтовані на рівень першого туру
олімпіади з фізики;
- володіти методикою навчання учнів виконувати олімпіадні завдання першого туру;
- складати систему вправ на усунення прогалин в знаннях учнів, які вдалося виявити в
результаті перевірки виконаної ними письмової роботи;
- володіти методикою організації і проведення навчальних консультацій для тих, хто
відстає у навчанні з певних причин, і для тих, хто навчається на підвищеному або
поглибленому рівні, з метою створення умов для їх успішного розвитку;
- відбирати систему задач для контролю і корекції знань учнів;
- оцінювати письмову роботу з фізики, виконану учнем, давати рецензію на виконану
роботу;
- проектувати комплексне використання засобів навчання на певному уроці з фізики у
школі певного типу: зокрема демонстрацій, дидактичного матеріалу і комплектів приладів;
- виходячи із завдань уроку і програмних вимог, підібрати демонстраційний
експеримент і засоби наочності;
- підібрати обладнання для демонстраційних дослідів і фронтальних лабораторних робіт
та виконати самостійно відповідні досліди;
- використовувати навчальний експеримент при вивченні принципу роботи та правил
користування фізичними приладами та апаратурою;
- готувати демонстраційні досліди з фізики;
- володіти технологією демонстраційних дослідів з фізики;
- забезпечити виконання вимог шкільної гігієни та ергономічних вимог до робочого
місця учителя та учнів у фізичному кабінеті;
- складати установки для виконання лабораторних робіт з фізики;
- володіти правилами роботи з приладами та установками фізичного кабінету;
- раціонально розміщувати для зберігання обладнання фізичного кабінету,
що забезпечують формування компетенцій:
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- оволодіння психолого-педагогічними теоріями;
- спостереження і проведення уроків;
- планування навчально-виховної роботи;
- виховання учнів;
- моніторинг результатів навчання і виховання учнів;
- ведення документації вчителя, класного керівника;
- організаційна і виховна робота класного керівника;
- забезпечення безпеки життєдіяльності і охорони праці учасників навчальновиховного процесу в основній школі;
- використання комп'ютерних інформаційних технологій у навчально-виховному
процесі.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Методика фізики як педагогічна наука, її зміст і завдання.
Місце фізики в сучасній системі народного господарства, виробництва і науки. Фізика
як навчальний предмет навчального плану середньої школи. Методика фізики - основа
фахової підготовки вчителя фізики. Зміст і завдання методики навчання фізики як
науки. Методи дослідження методики навчання фізики. З історії розвитку методики
навчання фізики.
Тема 2. Фізика як навчальний предмет загальноосвітньої школи. Основні завдання
навчання фізики в середній школі.
Значення викладання фізики в середній школі. Можливі системи побудови курсу
фізики. Фізика як навчальний предмет. Структура і зміст курсу фізики середньої
школи. Тенденції розвитку шкільного курсу фізики. Формування міцних знань, умінь і
навичок учнів з фізики. Формування світогляду учнів. Розвиток мислення і
пізнавальних здібностей учнів. Формування в учнів стійкого інтересу до вивчення
фізики.
Тема 3. Зв'язок навчання фізики з іншими навчальними предметами.
Міжпредметні зв'язки як дидактична категорія. Зв'язок викладання фізики з
математикою. Зв'язок викладання фізики з хімією. Зв'язок викладання фізики з
біологією. Зв'язок викладання фізики з гуманітарними предметами.
Тема 4.Форми організації навчальних занять з фізики.
Типи і структура уроків з фізики. Система навчальних занять.
Урок фізики в плані ідей розвиваючого навчання. Навчальні конференції і семінари.
Організація самостійної роботи учнів. Екскурсії з фізики. Повторення навчального
матеріалу. Перевірка знань, вмінь і навиків учнів. Планування роботи по підготовці
вчителя до уроку. Факультативні курси. Позакласна робота з фізики.
Тема 5. Методи навчання фізики
Методи навчання та їх класифікація. Зв'язок методів навчання з методами наукового
пізнання. Методи пізнання і логічного мислення у методах навчання. Словесні методи
навчання. Програмоване навчання фізики.
Тема 6. Розв'язування задач з фізики
Фізичні задачі, їх значення і місце у навчальному процесі. Класифікація задач з фізики.
Методи, способи і прийоми розв'язування фізичних задач. Методика розв'язування
задач з фізики. Організаційні форми розв'язування задач на уроках.
Змістовий модуль 2.
Тема 7. Навчальний фізичний експеримент
Навчальний фізичний експеримент і його зв'язок з науковим. Види навчального
фізичного експерименту. Особливості демонстраційного експерименту. Методика і
техніка демонстраційного фізичного експерименту. Лабораторні роботи з фізики та їх
дидактична роль. Класифікація лабораторних робіт з фізики. Методи виконання
лабораторних робіт. Методика проведення фронтальних лабораторних робіт, фізичного
практикуму, домашнього експерименту. Можливості використання комп'ютера в
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лабораторному експерименті з фізики (2 год). Фізичний кабінет, його система та
обладнання.
Тема 8. Позаурочна робота з фізики
Значення позаурочної роботи. Форми позаурочної роботи з фізики. Організація
індивідуальної та групової позаурочної роботи. Особливості організації масових
позаурочних заходів. Випуск інформаційних матеріалів.
Тема 9. Перші уроки з фізики
Методика проведення. Методичні рекомендації щодо підготовки вчителя до уроків з
фізики. План-конспект уроку. Методика його створення.
Тема 10. Науково-методичний аналіз розділу «Починаємо вивчати фізику» в курсі
фізики 7 класу.
Формування в учнів фізичних понять, узагальнених та експериментальних умінь.
Фізичні поняття. Визначення понять. Характеристика методів формування фізичних
понять. Методика формування фізичних понять на різних етапах навчання в основній
школі. Формування понять простору і часу в курсі фізики 7 класу. Внесок українських
вчених у розвиток фізики..
Тема 11. Методика вивчення розділу «Будова речовини» в основній школі.
Роль, місце і значення розділу в шкільному курсі фізики. Зміст і структура.
Формування основних понять. Будова і властивості кристалічних та аморфних тіл і
використання.
Тема 12. Методичні особливості вивчення розділу «Світлові явища» в курсі фізики 7
класу.
Аналіз основних понять розділу. Методика розв’язування задач з з розділу «Світлові
явища». Узагальнення і систематизація знань учнів про світлові явища. Будова ока.
Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.
Змістовий модуль 3.
Захист лабораторних робіт

Методика навчання фізики
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

3.
4.

(VІІ семестр, 160 год., 4,5 кредитів)
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання фізики» є:
Підготовка майбутніх учителів до викладання фізики у загальноосвітніх навчальних
закладах, яка передбачає виконання учителем наступних етапів діяльності:
аналітичного, проектувального, конструктивного, організаційного, практичного,
рефлексивного.
Обґрунтування цілі (мети) вивчення фізики в середній загальноосвітній школі.
Визначення змісту і структури шкільного курсу фізики.
Вибір найбільш ефективних методів і прийомів навчання, виховання і розвитку учнів,
а також навчального обладнання для занять з фізики.
Аналіз змісту кожної теми шкільного курсу фізики.
Тематичне обґрунтування і розробка методики навчання фізики, спрямованої на
формування фізичних компетентностей учнів.
Ознайомлення студентів із сучасними досягненнями педагогіки і психології.
Завдання викладання навчальної дисципліни «Методика навчання фізики»:
Ознайомити майбутніх учителів фізики з теоретичними основами МНФ і методикою
вивчення окремих питань шкільного курсу фізики в основній і старшій школі.
Провести ретельний аналіз наявних проблем формування предметних компетентностей
учнів загальноосвітньої школи та здійснити відбір і обґрунтування оптимальних
методів, форм та підходів до навчання фізики у загальноосвітній школі.
Проаналізувати навчальні програми для загальноосвітньої школи щодо можливостей
формування предметних компетентностей учнів під час вивчення фізики.
Навчити студентів працювати з робочою програмою курсу, складати карти розвитку
фізичних понять; аналізувати виклад матеріалу різними авторами, розробляти
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структурно-логічні схеми і узагальнюючі таблиці, інтегрувати набуті знання і вміння
з ШФЕ і практикуму з розвязування фізичних задач, складати плани уроків та
розробляти педагогічні ситуації, дотримуватись методичних вимог до викладу
матеріалу з шкільного курсу фізики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- нормативно-правову базу організації навчального процесу з фізики;
- цілі навчання фізики в середніх загальноосвітніх навчальних закладах;
- структуру шкільного курсу фізики основної і профільної школи;
- зміст курсу фізики основної і профільної школи;
- методи навчання фізики та обґрунтовувати їх вибір для розв’язання конкретних
педагогічних задач;
- засоби навчання фізики та їх можливості в отриманні запланованих результатів;
- форми організації навчального процесу з фізики та особливості їх проведення;
- сучасні вимоги до контролю і оцінювання навчальних учнів з фізики;
- особливості викладання фізики в основній і профільній школі;
- відмінності між тематичним, календарним планами уроку та технологічною картою
уроку;
- структуру уроку і вимоги до його планування в контексті сучасних підходів до
фізичної освіти.
вміти:
- застосовувати набуті знання до розв’язання практичних завдань;
- робити методичний аналіз тем шкільного курсу фізики;
- розкривати можливості змісту конкретного матеріалу для розв’язання дидактичних
завдань;
- розробляти технологічну карту уроку та тематичний і поурочний план;
- обирати найдоцільніші форми узагальнення матеріалу, завдання для всіх видів
контролю.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Особливості вивчення фізики у 8 класі середньої загальноосвітньої школи.
Зміст і структура курсу фізики 8 класу. Аналіз навчальної програми.
Тема 2 . Науково-методичний аналіз розділу «Механічний рух» в курсі фізики 8 класу.
Роль, місце і значення розділу. Особливості вивчення розділу. Зміст і структура розділу.
Аналіз основних понять розділу.
Тема 3 . Методика вивчення розділу «Взаємодія тіл» в курсі фізики 8 класу. Роль, місце
і значення розділу. Особливості вивчення розділу. Зміст і структура розділу. Аналіз
основних понять розділу.
Тема 4. Науково-методичний аналіз розділу «Робота і енергія». Зміст і структура
розділу. Особливості вивчення роботи і енергії в шкільному курсі фізики.
Тема 5. Методика вивчення теплових явищ у курсі фізики 8 класу.
Запровадження понять «температура», «внутрішня енергія», «кількість теплоти»,
«питома теплоємність». Вивчення агрегатних станів речовини. Теплові двигуни.
Змістовий модуль 2.
Тема 6. Особливості вивчення фізики у 9 класі середньої загальноосвітньої школи.
Зміст і структура курсу фізики 9 класу. Аналіз навчальної програми.
Тема 7. Методика вивчення розділу «Електричне поле» в курсі фізики 9 класу.
Запровадження понять «електричний заряд», «електричне поле». Вивчення явища
електризації. Закон Кулона.
Тема 8. Науково-методичний аналіз розділу «Електричний струм» в курсі фізики 9
класу. Зміст, структура та основні поняття розділу. Закон Ома для ділянки кола. Робота і
потужність струму. Електричний струм в різних середовищах.
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Тема 9. Методика вивчення розділу «Магнітне поле» в курсі фізики 9 класу. Постійні
магніти. Дія магнітного поля на провідник із струмом. Явище електромагнітної індукції.
Тема 10. Науково-методичний аналіз розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика» в
курсі фізики 9 класу. Зміст, структура, основні поняття та світоглядне значення розділу.
Моделі атома. Радіоактивність. Ядерна енергетика і екологічні проблеми.
Змістовий модуль 3.
Захист лабораторних робіт

Ідентифікація.
Методика навчання фізики
(VІІІ семестр, 144 год., 4 кредити)
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання фізики» є підготовка
студентів до забезпечення навчально-виховного процесу з шкільного предмету «Фізика» в
основній школі загальноосвітніх навчальних закладах різних типів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання фізики» є:
1. Викладання фізики в основній школі на сучасному науковому рівні.
2. Проведення позаурочних та позакласних заходів з фізики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- педагогічні завдання, пов’язані з виконанням обов’язків учителя фізики певного класу
у школі певного типу;
- завдання, права та обов’язки вчителя фізики основної школи;
- методику організації і проведення уроків різних типів;
- навчальну програму з фізики; методи і завдання вивчення фізики; цілі і завдання
вивчення кожної навчальної теми;
- зміст підручників з фізики;
- організаційні форми, методи і засоби для додаткової роботи з учнями;
- структуру уроку: цілі і педагогічні завдання уроку; етапи уроку з зазначенням
тривалості кожного з них; методи і зміст перевірки знань і вмінь учнів; зміст, послідовність і
методика вивчення нового навчального матеріалу; зміст демонстрацій і перелік необхідного
обладнання; перелік технічних засобів навчання і засобів наочності; задачі і вправи з
розв'язками; підведення підсумків уроку; домашнє завдання (в тому числі позакласне);
досліди і спостереження з теми уроку;
- правила роботи з обладнанням кабінету фізики;
- методику й техніку проведення шкільного фізичного експерименту;
- зв'язки вивчення фізики з вивченням математики, хімії та інших предметів;
- методику розв’язування фізичних задач;
- методику навчання учнів виконувати олімпіадні завдання першого туру;
- методику організації і проведення навчальних консультацій для тих, хто відстає у
навчанні з певних причин, і для тих, хто навчається на підвищеному або поглибленому рівні,
з метою створення умов для їх успішного розвитку;
- форми звітності роботи предметного гуртка (випуск газети, участь в тижні фізики,
відкрите засідання гуртка для всіх учнів даної паралелі класів тощо);
- вимоги шкільної гігієни та ергономічних вимог до робочого місця учителя та учнів у
фізичному кабінеті;
вміти:
- аналізувати педагогічні завдання, пов’язані з виконанням обов’язків учителя фізики
певного класу у школі певного типу;
- володіти знаннями про завдання, права та обов’язки вчителя фізики у школі певного
типу;
- володіти методикою організації і проведення уроків різних типів;
- слідкувати за ходом уроку згідно плану і здійснювати корекцію навчального процесу у
випадку необхідності;

62

- аналізувати навчальну програму з фізики і співставляти методи і завдання вивчення
фізики з цілями і завданнями вивчення кожної навчальної теми;
- аналізувати підручник, вибрати необхідний для засвоєння учнями фактичний
матеріал;
- аналізувати підручники, посібники, дидактичні матеріали, методичну літературу для
проектування цілісного навчально-виховного процесу;
- проектувати комплексне використання засобів навчання на певному уроці з фізики у
школі певного типу: зокрема демонстрацій дидактичних матеріалів і комплектів приладів;
- володіти знаннями про форми і методи навчання фізики у певному класі школи
певного типу;
- обирати організаційні форми, методи і засоби для додаткової роботи з учнями;
- вибирати з наукової і науково-популярної літератури дидактичний матеріал, корисний
для реалізації цілей і завдань уроку;
- користуючись власними знаннями та літературними методичними порадами,
проектувати доцільну пізнавальну діяльність учнів для засвоєння конкретного навчального
матеріалу;
- виготовляти засоби наочності для проведення уроків різних типів та позакласних
заходів;
- користуватись технічними засобами навчання (діапроектор, кіноапарат, кодоскоп,
відеомагнітофон, відеокамера, калькулятор, апаратна частина інформаційної техніки тощо);
- готувати і виготовляти роздавальний матеріал для проведення навчальних занять в
умовах диференціації навчання;
- на основі попереднього проектування елементів уроку скласти план уроку;
- володіти правилами роботи з обладнанням кабінету фізики;
- обслуговувати фізичні прилади шкільного кабінету фізики та виконувати їх простий
ремонт;
- організовувати поповнення кабінету фізики навчальним обладнанням;
- використовувати комп’ютерні і технічні засоби для навчання учнів розв’язувати задачі
з фізики;
- розробляти план вивчення навчального матеріалу з поєднанням традиційних та
інформаційних технологій;
- використовувати комп’ютерно-орієнтовані системи навчання дисциплін за своїм
фахом;
- обирати організаційні форми та методи проведення навчальних консультацій;
- проектувати домашнє завдання з певної теми, передбачаючи окрім загального і
індивідуальні завдання (розв’язати задачі підвищеної складності, виконати спостереження,
підготувати повідомлення тощо);
- обирати обсяг навчального матеріалу для систематичної додаткової роботи з учнями,
які його потребують;
- дозувати час опрацювання окремих тем, виходячи з певних умов;
- складати конспект уроку, до якого план уроку входить як складова частина;
- планувати форми звітності роботи предметного гуртка (випуск газети, участь в тижні
фізики, відкрите засідання гуртка для всіх учнів даної паралелі класів тощо);
- проектувати реалізацію зв'язків вивчення фізики з вивченням математики, хімії та
інших предметів;
- розв’язувати всі задачі і вправи, які заплановані для використання на уроці, для того
щоб оперативно перевіряти і коригувати розв’язання задач учнями;
- володіти знаннями про значення розв’язування задач для навчання учнів, технологією
розв’язування задач з фізики;
- розв’язувати задачі підвищеної складності орієнтовані на рівень першого туру
олімпіади з фізики;
- володіти методикою навчання учнів виконувати олімпіадні завдання першого туру;
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- складати систему вправ на усунення прогалин в знаннях учнів, які вдалося виявити
в результаті перевірки виконаної ними письмової роботи;
- володіти методикою організації і проведення навчальних консультацій для тих, хто
відстає у навчанні з певних причин, і для тих, хто навчається на підвищеному або
поглибленому рівні, з метою створення умов для їх успішного розвитку;
- відбирати систему задач для контролю і корекції знань учнів;
- оцінювати письмову роботу з фізики, виконану учнем, давати рецензію на виконану
роботу;
- проектувати комплексне використання засобів навчання на певному уроці з фізики у
школі певного типу: зокрема демонстрацій, дидактичного матеріалу і комплектів приладів;
- виходячи із завдань уроку і програмних вимог, підібрати демонстраційний
експеримент і засоби наочності;
- підібрати обладнання для демонстраційних дослідів і фронтальних лабораторних робіт
та виконати самостійно відповідні досліди;
- використовувати навчальний експеримент при вивченні принципу роботи та правил
користування фізичними приладами та апаратурою;
- готувати демонстраційні досліди з фізики;
- володіти технологією демонстраційних дослідів з фізики;
- забезпечити виконання вимог шкільної гігієни та ергономічних вимог до робочого
місця учителя та учнів у фізичному кабінеті;
- складати установки для виконання лабораторних робіт з фізики;
- володіти правилами роботи з приладами та установками фізичного кабінету;
- раціонально розміщувати для зберігання обладнання фізичного кабінету,
що забезпечують формування компетенцій:
- оволодіння психолого-педагогічними теоріями;
- спостереження і проведення уроків;
- планування навчально-виховної роботи;
- виховання учнів;
- моніторинг результатів навчання і виховання учнів;
- ведення документації вчителя, класного керівника;
- організаційна і виховна робота класного керівника;
- забезпечення безпеки життєдіяльності і охорони праці учасників навчальновиховного процесу в основній школі;
- використання комп'ютерних інформаційних технологій у навчально-виховному
процесі.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Розділ “Механіка” в шкільному курсі фізики.
Значення механіки в системі загальної фізичної освіти. Особливості розділу
“Механіка”. Зміст і структура розділу.
Тема 2. Методичний аналіз викладання основ кінематики.
Завдання освіти, виховання і розвитку учнів при вивченні кінематики. Методика
введення основних характеристик руху. Вивчення видів руху і рівняння руху.
Прямолінійний рівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
Обертальний рух тіла. Період обертання. Розв’язування задач при вивченні
кінематики.
Тема 3. Методика вивчення основних понять і законів динаміки.
Цілі і завдання вивчення динаміки. Інерціальні та неінерціальні системи відліку.
Перший закон Ньютона. Поняття маси і сили. Другий закон Ньютона. Третій закон
Ньютона. Межі застосовності основних понять і закономірностей класичної механіки.
Тема 4. Методика вивчення теми “Сили в природі”.
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Пряма і обернена задача механіки. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння.
Сила тяжіння. Вага тіла. Сили тертя. Тертя спокою. Сила тертя ковзання. Сили
пружності. Закон Гука.
Тема 5. Методика вивчення елементів «Статики».
Рівновага тіл, які не обертаються. Рівновага тіл із закріпленою віссю обертання.
Обертаючий момент. Правило моментів.
Тема 6. Аналіз і методика вивчення законів збереження у механіці.
Закон збереження імпульсу. Методика вивчення роботи: а) розвиток поняття роботи;
б) робота сили тяжіння; в) робота сили тертя; г) робота сили пружності. Енергія і
закони збереження енергії.
Тема 7. Методика вивчення механічних коливань і хвиль.
Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота. Перетворення енергії
при коливальному русі. Рівняння коливального руху. Поширення коливань у пружних
середовищах. Хвилі. Види хвиль. Швидкість поширення хвилі.
Тема 8. Узагальнені способи розв’язування задач з механіки.
Змістовий модуль 2.
Тема 9. Розділ “Молекулярна фізика” в шкільному курсі фізики.
Значення, місце і особливості розділу “Молекулярна фізика”. Структура і зміст
розділу. Статистичний і термодинамічний методи вивчення теплових явищ.
Тема 10. Методика вивчення молекулярно-кінетичної теорії газів.
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Ідеальний газ. Основне рівняння
кінетичної теорії газів.
Тема 11. Методика вивчення рівняння стану ідеального газу та газових законів.
Рівняння стану газу Менделєєва-Клапейрона. Послідовність і деякі особливості
методики вивчення газових законів. Лабораторні роботи та розв’язування задач на
газові закони.
Тема 12. Методика вивчення питань термодинаміки.
Науково-методичний аналіз понять “внутрішня енергія” і “кількість теплоти”. Перший
закон термодинаміки. Робота теплових двигунів.
Тема 13. Формування поняття температури.
Аналіз поняття. Основні етапи формування поняття температури.
Тема 14. Методика вивчення властивостей твердих тіл і рідин.
Механічні властивості. Кристалічні і аморфні тверді речовини. Будова твердих тіл.
Поверхневий натяг. Принцип мінімуму потенціальної енергії. Явище змочування.
Капілярні явища.
Змістовий модуль 3.
Захист лабораторних робіт
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Мацюк В.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її
викладання.

Ідентифікація.
ФС 10. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
(І семестр, 108 год., 3 кредити)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка спеціаліста у вищих
педагогічних закладах освіти, яка повинна забезпечити розвиток у майбутнього вчителя
достатньо широкий погляд на роботу з різними операційними системами та відповідним
системним програмним забезпеченням, кваліфіковано вести факультативні та індивідуальні
заняття з учнями. При вивченні курсу студенти вивчають різні типи операційних систем,
правила роботи з ними, а також відповідне програмне забезпечення.
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Міждисциплінарні зв’язки: Архітектура комп’ютерів та конфігурування КС,
програмне забезпечення КС, основи інформатики.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:
1. Операційні системи. Засоби операційної системи.
2. Системне та прикладне програмне забезпечення операційної системи Windows.
Операційні оболонки. ОС Lіnux.
Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне
засвоєння студентами основних понять про операційні системи (ОС) персональних
комп’ютерів.
Головним завданням курсу «Операційні системи» є вивчення студентами основних
понять, які використовуються при роботі на ПК: файл, папка, специфікація, маска групи
файлів, об’єкти ОС Windows, операції над об’єктами та їх групами, налаштування
апаратного та програмного забезпечення, робота зі стандартними програмами, налаштування
мережі. Оволодіння цим курсом повинно виробити у студентів навички практичного
використання операційних систем у процесі роботи на ПК.
У результаті вивчення курсу «Операційні системи» студенти повинні:
 засвоїти основні поняття, які використовуються у роботі з операційними системами;
 засвоїти основні положення про об’єкти і виконання операцій над ними;
 вміти налаштовувати апаратне та програмне забезпечення ОС;
 набути навичок самостійно встановлювати та налаштовувати як окремі складові ОС,
так і ОС у загальному;
 набути навичок практичного використання теоретичних знань на практиці.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

призначення основних складових частин ПК;

етапи розвитку ОС;

складові частини ОС і їх призначення;
призначення та принципи роботи стандартних програм ОС Wіndows;

основні правила передачі даних у мережі;

правила виконання команд в операційних оболонках, настройку оболонки під
конкретного користувача;

основні команди роботи в ОС Lіnux;
вміти:

встановлювати різні типи ОС на ПК з настройкою їхньої конфігурації;

виконувати операції копіювання, знищення, створення, переміщення стосовно
одного об’єкта та групи об’єктів;

здійснювати настройку Головного меню, панелі задач, Корзини та інших
програмних та апаратних засобів;

працювати у стандартних програмах (текстовий редактор, графічний редактор,
засоби мультимедіа, калькулятор);

здійснювати обмін інформацією у локальній мережі;

виконувати операції над об’єктами за допомогою програм-оболонок;

здійснювати операції над об’єктами ОС Lіnux.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Операційні системи. Засоби операційної системи
Етапи розвитку обчислювальної техніки, операційних систем. Програмне забезпечення
електронно-обчислювальних машин. Системне та прикладне програмне забезпечення.
Класифікація операційних систем.
Основи організації комп’ютерних систем. Основні задачі системного програмування.
Ресурси комп’ютера. Операційні системи як засіб розподілу та керування ресурсами.
Поняття файлу, папки, маски файлів. Диски. Розвиток, основні типи і функції ОС. Складові
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частини: внутрішні (вбудовані) та зовнішні (програми-утіліти). Мережеві ОС. Поняття про
інформаційні процеси. Принципи організації інформаційних процесів.
ОС Wіndows. Інсталяція. Будова вікна, типи вікон. Формування груп об’єктів. Об’єкти,
основні операцій з об’єктами. Ієрархія об’єктів. Головне меню і Панель задач, їхні
властивості. Настройка апаратних і програмних засобів.
Необхідність та основні етапи розвитку операційних систем Windows. Історія розвитку
Windows. Основні відмінності від однозадачних операційних систем. Основні
характеристики, структура. Основні складові частини. Завантаження. Розподіл пам’яті.
Переривання BIOS та DOS.
Основні характеристики, структура операційної системи Windows. Підтримка
багатопроцесорних архітектур та 32 і 64-розрядність. Основні складові частини.
Завантаження операційної системи.
Організація інтерфейсу користувача операційних систем Windows. Елементи
управління графічного інтерфейсу користувача операційної системи Windows. Командний
рядок операційної системи Windows.
Робота зі стандартними програмами: WordPad, Notepad, Paіnt, Calculator.
Мультимедійні можливості операційної системи. Робота в мережі.
Файлова система операційної системи Windows (vfat, ntfs). Організація каталогів та
папок. Таблиця розподілення файлів. Типи файлів. Засоби управління файлами, каталогами,
дисками. Засоби управління файловими системами.
Змістовий модуль 2.
Системне та прикладне програмне забезпечення операційної системи Windows.
Операційні оболонки. ОС Lіnux
Операційні оболонки. Види оболонок і їхнє призначення. Будова вікна (панелі)
оболонки. Операцій з панелями. Способи виділення груп об’єктів. Основні операції в
оболонках. Використання верхнього, нижнього і меню користувача. Настройка оболонки під
користувача. Робота із файлами спеціального призначення.
Деякі питання політики захисту даних. Резервне копіювання, архівування та
шифрування даних. Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів.
Дія вірусу на файли. Джерела вірусів. Запобігання зараження вірусами. Дії при підозрі на
наявність вірусів і при зараженні вірусом. Класифікація антивірусних програм. Перевірка
дисків і файлів антивірусними програмами. Програми-ревізори та програми-фільтри.
Резервне копіювання, архівування та шифрування даних. Поняття про комп’ютерні
віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Дія вірусу на файли. Джерела вірусів.
Запобігання зараження вірусами. Дії при підозрі на наявність вірусів і при зараженні вірусом.
Класифікація антивірусних програм. Перевірка дисків і файлів антивірусними програмами.
Програми-ревізори та програми-фільтри.
ОС Lіnux. Історія розвитку операційних систем Unix. Встановлення. Операції з
об’єктами. Поняття про виконання команд пакетами. Версії операційної системи Unix,
операційна система Linux. Характеристики операційної системи Linux. Відмінності від
операційних систем сімейства Windows. Файлова система операційної системи Linux.
Текстовий інтерфейс користувача. Графічний інтерфейс.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ФС 11. ОСНОВИ АПАРАТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ
(І семестр, 72 години, 2 кредити)
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є деякі теоретичні основи
функціонування комп’ютерних систем, характеристики та призначення основних складових
персонального комп’ютера.
Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного модуля.
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи апаратної організації
комп’ютерних систем» є оволодіння студентами деякими поняттями з теорії кодування та
збереження інформації, систем числення. Крім цього, передбачено ознайомлення з
характеристиками сучасних складових ПК, та спеціалізованим програмним забезпеченням
для його діагностики та налаштування.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи апаратної організації
комп’ютерних систем» є здобуття знань про основи функціонування ПК для подальшого їх
використання при вивченні інших предметів пов’язаних з програмуванням та налаштуванням
апаратних та програмних засобів комп’ютерних систем, формування базових вмінь та
навичок з діагностики та налаштування апаратного забезпечення.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
визначення понять інформатика, повідомлення, носій, сигнал та інших пов’язаних з
передачею та обробкою інформації;
поняття дискретизації;
поняття кодування інформації, рівномірні та не рівномірні коди;
підходи до вимірювання інформації, формули Хартлі та Шенона;
поняття системи числення, системи числення,способи кодування чисел в
обчислювальних машинах;
поняття булевої алгебри, основні операції та рівносильності;
зовнішні та внутрішні пристрої ПК та їх характеристики;
пристрої вводу та виводу;
принципи архітектури фон Неймана;
вміти:
розрізняти поняття дані, інформація та повідомлення;
розв’язувати задачі, що пов’язані з теоремою про кількість слів побудованих над
алфавітом заданої потужності;
будувати нерівномірний код для подій з заданою імовірністю їх появи;
переводити числа з однієї системи числення в іншу;
будувати табличне та формульне задання булевих функцій;
будувати комбінаційні схеми за заданими булевими ункціями;
визначати склад обладнання системного блоку;
тестувати швидкодію та продуктивність ПК;
Програма навчальної дисципліни
Інформація та інформатика. Різні підходи до тлумачення інформації. Властивості
інформації. Інформація та повідомлення. Неперервна і дискретна інформація. Поняття про
дискретизацію. Основні наукові напрями дослідження інформації: синтаксичний,
семантичний. Інформація і шум, їх взаємозв’язок.
Поняття про інформаційні процеси. Одержання і зберігання (накопичення) інформації.
Форми і засоби передавання інформації. Схема Клода Шенона. Комп’ютерні мережі.
Інтернет. Опрацювання (обробка) інформації. Інформаційна діяльність людини. Захист
інформації.
Поняття кодування інформації. Рівномірні та нерівномірні коди. Двійковий код.
Універсальність двійкового коду. Проблема стикування інформації і нерівномірні коди.
Технічний (алфавітний чи об’ємний) підхід до оцінювання інформації та його
застосування в сучасній комп’ютерній техніці. Одиниці вимірювання інформації.
Ймовірність та інформація. Концепція вибору Р. Хартлі та формули Хартлі для вимірювання
інформації. Імовірнісний підхід до вимірювання інформації за К. Шеноном. Інформація та
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ентропія за Шеноном. Формули Шенона для вимірювання інформації. Застосування
ймовірнісного підходу до вимірювання інформації в телекомунікаційній техніці.
Загальні відомості про системологію та системи. Знакові системи. Звичайні (природні)
мови як знакові системи. Формальні (штучні) мови. Поняття про мови програмування.
Системи керування. Розімкнуті та замкнуті системи керування.
Поняття про комп’ютерну систему. Персональний комп’ютер як апаратна складова
комп’ютерної системи. Структура та основні принципи функціонування ПК. Магістральномодульний принцип будови ПК. Основні блоки ПК та їх функціональне призначення і
основні характеристики: пам’ять ПК на нерухомих носіях (внутрішня пам’ять) та її
структура; центральний процесор; зовнішня пам’ять ПК (пам’ять на рухомих носіях);
пристрої введення інформації в ПК; пристрої виведення інформації з ПК.
Позиційні та непозиційні системи числення. Римська нумерація. Позиційні системи
числення, що використовуються в інформаційних процесах (десяткова, двійкова, 16-а,
двійково-десяткова). Вибір системи числення для комп’ютера. Двійкова система числення та
двійкова арифметика
Кодування Очкових чисел у десятковій системі числення. Кодування цілих десяткових
чисел у Очковій системі числення. Кодування правильних десяткових дробів у Очковій
системі числення. Переведення 16-х чисел у двійкову систему числення і навпаки.
Кодування десяткових чисел у двійково-десяткових кодах і навпаки.
Дві форми подання чисел: з фіксованою крапкою (у природній формі) та з плаваючою
крапкою (у нормальній формі). Спеціальні двійкові коди для подання чисел в комп’ютері:
прямий, обернений та доповняльний (додатковий). Подання цілих чисел в пам’яті ПК.
Подання дійсних чисел в пам’яті ПК (з використанням машинного порядку). Подання
символьної (текстової) інформації в ПК. Поняття про внутрішній (байтовий) алфавіт ПК.
Стандартні міжнародні коди для подання текстової інформації в комп’ютері. Коди ASCII та
UNICODE. Кодування графічної та звукової інформації в комп’ютері.
Комп’ютер і булева алгебра. Булева алгебра. Логічні константи і булеві змінні. Операції
над булевими константами: заперечення, кон’юнкція, диз’юнкція. Булеві функції та булеві
формули. Основні рівносильності булевих формул. Подання булевих функцій за допомогою
таблиць.
Поняття про цифрові автомати. Комбінаційні схеми. Логічні елементи, структурні
формули та функціональні схеми. Побудова функціональних схем цифрових автоматів без
пам’яті (комбінаційних схем).
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ФС 12. ОСНОВИ ВЕКТОРНОГО І ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ
Опис. Змістові модулі.
1. Системи кординат і їх перетворення. 2. Скалярні і векторні поля. 3.
Тензорний аналіз. 4. Властивості тензорівю Згортання тензорів. 5. Вектори і
тензори в криволінійній системі координат.

Рівень:
А) Попередні умови: володіння основними математичними поняттями, фактами
і теоріями вищої математики; сформованість базових знань та вмінь з
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фундаментальних математичних дисциплін; володіння логічними основами
базових математичних дисциплін.
Б) Цілі та завдання: вивчення основ векторного і тензорного числення,
оволодіння студентами ґрунтовною математичною підготовкою, необхідною
для вивчення курсів теоретичної фізики; формування загальнонаукового
світогляду і виховання алгебраїчної та теоретико-числової культури, необхідної
майбутньому вчителю, а також для проведення наукових досліджень.
В) Бібліографія:
1. Борисенко А.И., Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. – М.:
Высшая школа, 1966.
2. Кочин Н.Е. Векторный анализ и начала тензорного исчисления. – М.: Просвещение, 1966.
3. Гольдфайн И.А. Векторный анализ и тензорное исчисление. – М.: Наука, 1961.
4. Арфкен Г. Математические методы в физике. – М.: Атомиздат, 1970.
5. Рашевский П.К. Римановская геометрия и тензорный анализ. – М.: Наука, 1964.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.
Обов’язкова дисципліна.
Тривалість:
72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 4.
2 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.
Форми і методи навчання:
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні
заняття.
Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи
самонавчання, евристична бесіда тощо.
Оцінювання. Контроль знань:
 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи,
виконані студентами на практичних заняттях);
 підсумковий – залік 4 семестр.
Мова. Українська.
Ідентифікація.
ФС 13. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
(ІІ семестр, 90 годин, 2,5 кредити)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є прикладне програмне забезпечення
комп’ютерних систем загального та спеціального призначення.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Опрацювання текстової інформації та інформації, поданої у табличному вигляді з
використанням пакету програм MS Offіce
2. Подання інформації у вигляді презентацій та публікацій. Опрацювання графічної
інформації. Програмне забезпечення спеціального призначення
Метою викладання навчальної дисципліни «Програмне забезпечення комп’ютерних
систем» є формування в студентів теоретичної бази знань із сучасних комп’ютерноінформаційних технологій та оволодіння практичними навичками і вміннями щодо
раціонального і ефективного використання програмних продуктів, які є найпоширенішими
на даному етапі технічного забезпечення, формування основ інформаційної культури та
інформаційно-комунікативної компетентності.
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Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмне забезпечення комп’ютерних систем» є формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для
кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; розвиток уміння
самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного
призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати
електронні засоби обміну даними; формування уміння застосовувати інформаційнокомунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо
отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою
професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.
До практичних навичок відносяться: навички роботи з прикладним програмним
забезпеченням загального призначення (системами обробки текстів, графічними
редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних), програмним
забезпеченням спеціального призначення (математичні пакети), педагогічними програмними
засобами.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 особливості роботи з текстовими документами у різних середовищах;
 можливості текстових процесорів, створення структури і форматування документів
у різних системах обробки текстів;
 принципи роботи у середовищі електронних таблиць, формули для обробки
числових даних;
 роботу системи управління базами даних;
 можливості мультимедійних середовищ для створення презентацій;
 можливості та принципи роботи у середовищі графічних редакторів;
 основні функції математичних пакетів та принципи роботи у їхньому середовищі;
вміти:
 виконувати редагування та форматування тексту, верстку основних документів
відповідно до стандартів (реферат, курсова, дипломна робота, публікація, буклет,
візитка);
 проводити розрахунки за формулами та виконувати аналіз числових даних,
подавати числові дані у графічному вигляді;
 розробляти структуру інформаційних систем, проектувати та заповнювати бази
даних, працювати з об’єктами БД, виконувати простий і розширений пошук даних з
оформленням у вигляді звіту:
 презентувати необхідну інформацію із використанням мультимедійних ефектів;
 створювати публікації для друку у програмі MS Publіsher.
 опрацьовувати растрову та векторну графічну інформацію.
 проводити обчислення у середовищі MathCad.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Опрацювання текстової інформації та інформації, поданої у табличному вигляді
з використанням пакету програм MS Offіce
Поняття комп’ютерної системи. Програмне забезпечення комп’ютера та його
класифікація. Функції та складові частини системного програмного забезпечення. Прикладне
програмне забезпечення загального призначення та опис цього основних видів. Прикладне
програмне забезпечення спеціального призначення. Інтегрований пакет програм Mіcrosoft
Offіce. Принципи роботи у його середовищі.
Системи підготовки текстів. Текстові редактори та текстові процесори, їх функції.
Введення і редагування тексту. Форматування тексту.
Текстовий процесор MS WORD. Інтерфейс програми. Об’єкти текстового процесора,
операції над об’єктами, інструменти для роботи над об’єктами. Робота з документом:
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створення, збереження, завантаження, встановлення параметрів. Введення і редагування
тексту. Переміщення по тексту. Операції з фрагментами тексту. Параметри та засоби
форматування тексту. Робота з двовимірними таблицями. Графіка у MS WORD.
Функції електронних таблиць. Електронні таблиці MS Excel. Вікно програми MS Excel.
Об’єкти програми, операції над об’єктами, інструменти для роботи над об’єктами.
Форматування даних в електронних таблицях. Організація обчислень в MS Excel. Створення
графіків і діаграм засобами Excel.
Поняття даних. Бази даних та їх призначення. Типи БД. Поняття реляційної БД. Таблиці
в БД. Проектування баз даних. Етапи роботи з БД.
Системи управління БД, їх функції. Система управління базами даних MS Access.
Загальна характеристика системи. Типи та властивості полів. Створення БД. Об’єкти БД.
Створення таблиць і робота з ними. Зв’язування таблиць. Опрацювання інформації в БД
(пошук, заміна, сортування). Фільтри та запити у СУБД Access. Робота з формами. Розробка
звітів.
Змістовий модуль 2.
Подання інформації у вигляді презентацій та публікацій.
Опрацювання графічної інформації. Програмне забезпечення спеціального
призначення
Загальні відомості про мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Призначення
Power Poіnt та режими роботи. Способи створення презентацій. Оформлення презентацій.
Використання анімаційних ефектів. Навігація у презентації (гіперпосилання, кнопки
управління).
Види публікацій. Характеристика програми MS Publіsher. Основні можливості та
функції програми. Створення друкованих публікацій. Розробка Web-сторінок.
Комп’ютерна графіка. Апаратна та програмна підтримка комп’ютерної графіки.
Принципи побудови графічних зображень. Графічні пакети програм. Ділова, ілюстративна та
наукова графіка. Растрова та векторна графіка. Порівняльний аналіз растрової та векторної
графіки. Середовище графічного редактора Corel Draw, особливості роботи, програмний
інтерфейс. Інструменти для побудови графічних зображень. Побудова кривих. Контури та
заливка. Робота з текстом. Перетворення об’єктів.
ППЗ спеціального призначення. Математичні пакети. Функціональні мож
ливості та принципи роботи у середовищі MathCad. Приклади розв’язування задач з курсі
алгебри та математичного аналізу.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ФС 14. ПРОГРАМУВАННЯ
(ІІІ семестр, 126 годин, 3,5 кредити)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення навчальної дисципліни є
методи програмування, розробка алгоритмів розв’язування задач.
Мета: підготувати майбутнього вчителя-фахівця до професійної діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування» є:
 оволодіти теоретичними засадами;
 набути навиків програмування;
 ознайомитися із загальними базовими методами програмування;
 моделювати розв’язок задачі і отримувати його через програмування;
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 етапи обробки програм на КС, таких як: редагування, трансляції, компонування;
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 основні операторів мови Паскаль, Delphі;
 прості типи даних;
 складені типи даних: масиві, стрічки, записи, множини, файли;
 динамічні структури даних: лінійні списки, черги, двійкові дерева;
 рекурсивні алгоритми;
 модульні принципи розробки програм;
 особливості обробки переривань;
 графічні засоби мови Паскаль, Delphі;
 засоби Паскаля для роботи з магнітними дисками;
 класи пам’яті;
 механізми передачі параметрів-значень та параметрів-змінних;
 засоби препроцесорної обробки програми;
 методи структурного, модульного та об’єктно-орієнтованого програмування;
вміти:
 розробляти алгоритми методом покрокового уточнення;
 складати лінійні програми мовою Паскаль, Delphі;
 складати розгалужені програми мовою Паскаль, Delphі;
 працювати з простими даними: цілими, дійсними, символьними, логічними;
 складати програми обробки масивів даних;
 використовувати процедури та функції при складанні програм;
 використовувати структуровані типи даних: масивів, стрічок, записів, файлів,
множин;
 використовувати динамічні структури даних;
 програмувати обробки переривань;
 програмувати графічні алгоритми;
 складати програми мовою Паскаль, Delphі;
 реалізувати багатомодульні програми;
 розробляти та використовувати бібліотечні модулі;
 використовувати засоби стандартних бібліотечних модулів;
 використовувати стандартні функції
 використовувати об’єктно-орієнтовані засоби мови ObjectPascal, Delphі;
 відлагоджувати програму в середовищі ObjectPascal, Delphі.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Структура програми. Робота із простими типами даних
Програмне забезпечення сучасних ЕОМ. Мови програмування і їх класифікація.
Системи програмування.
Загальна характеристика мови програмування Паскаль. Версії мови Паскаль, їх
реалізації, відмінності між ними. Алфавіт. Основні поняття. Способи опису синтаксису.
Концепція типів даних. Структура програми. Вимоги до написання програм.
Система програмування ObjectPascal. Основні принципи організації та керування.
Iнтегроване операційне середовище. Встановлення конфігурації системи (опції, режими
роботи, шляхи доступу до каталогів і т. ін.). Активізація та розміщення вікон на робочому
полі. Способи трасування програм та перегляду значень змінних та виразів. Команди
текстового редактора.
Прості типи даних. Типологія даних. Прості типи даних. Цілочисельні типи. Дійсні
типи даних, іх характеристика. Використання математичного співпроцесора. Літерний та
логічний типи даних. Задання перераховного та інтервального типів даних.
Вирази, операції. Види виразів та операцій. Арифметичні операції, операції
відношення, логічні операції. Пріоритет операцій. Правила запису виразів.
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Оператори мови Паскаль:прості (присвоєння, безумовного переходу, виклику
процедури, порожній);структуровані (складений, умовний оператор іf, оператор вибору case,
оператори організації циклів for, whіle, repeat);введення-виведення інформації. Стандартні
процедури та функції. Арифметичні функції. Функції перетворення типів. Спеціальні
процедури та функції.
Підпрограми в ObjectPascal. Процедури та функції, задані користувачем. Види
параметрів. Правила використання апарату формальних та фактичних параметрів. Локальні
та глобальні ідентифікатори. Побічні ефекти. Випереджений опис. Рекурсія. Процедури
керування роботою програм та підпрограм.
Змістовий модуль 2.
Складені типи даних. Стрічки
Опис та використання масивів. Масиви. Опис масивів. Дії над масивами. Дії над
елементами масивів. Масиви в якості параметрів.
Рядки символів. Опис рядків. Рядкові вирази. Стандартні процедури та функції для
роботи із рядками символів.
Множини і записи в ObjectPascal. Опис множин. Дії над множинами. Опис даних типу
record. Складені імена для доступу до значень полів записів. Оператор приеднання. Записи з
варіантами.
Змістовий модуль 3.
Динамічні структури даних
Робота з файлами.Файли. Файлова система. Опис файлів та принципи роботи з ними.
Логічні імена стандартних пристроїв. Файли з прямим та послідовним доступом. Файлові
типи. Стандартні процедури та функції для роботи із файлами. Текстові файли. Файли із
заданим типом компонент. Файли без типу.
Лінійні списки. Вказівки. Карта розподілу пам’яті. Статичні та динамічні змінні. Опис
вказівок та робота з ними. Лінійні списки. Одно- та двохзв’язні лінійні списки. Операції над
ними. Організація черг, стеків.
Двійкові дерева.Нелінійні списки. Двійкові дерева та їх подання.Способи обходу
елементів дерева. Операції над двійковими деревами. Iдеально-збалансовані дерева.
Змістовий модуль 4.
Класи і об’єкти
Основні положення об’єктно-орієнтованого підходу.Основні положення об’єктного
підходу та його компоненти (абстрагування, обмеженість доступу, модульність, ієрархія,
типізація, паралелізм, стійкість). Їх реалізація в ObjectPascal. Становлення об’єктного
підходу в програмуванні. Основи об’єктно-орієнтовного програмування. Об’єкти і методи
(правила). Стани та поведінка об’єктів. Відношення між об’єктами. Ієрархія об’єктів.
Відношення між типами (класами) об’єктів (відношення наслідування, використання,
наповнення, відношення типу метаклас). Важливість правильної класифікації для визначення
об’єктів і типів (класів). Методи класифікації об’єктів. Сумісність типів об’єктів. Етапи
об’єктно-орієнтовного проектування: ідентифікація класів і об’єктів даного рівня абстракції,
ідентифікація семантики класів і об’єктів, ідентифікація зв’язків між класами і об’єктами,
використання класів і об’єктів
Модулі в Delphі. Структура модулів, взаємозвязок між ними. Інтерфейсний,
виконуваний, ініціалізуючий та завешаючий розділи модуля. Доступ до оголошених у модулі
обєктів. Типи модулів. Динамічні бібліотеки в Delphі. Поняття динамічної бібліотеки.
Створення бібліотеки DLL. Виклик бібліотеки. Додавання ресурсів в бібліотеку.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ФС 15. ПРАКТИКУМ З РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ
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(864 год., 24 кредити)
Механіка (ІІ семестр, 54 год., 1,5 кредити)
Метою вивчення курсу «Практикуму з розв’язування фізичних задач (Механіка)» є
розвиток особистості засобами фізики як навчального предмета, завдяки формуванню
наукового світогляду i вiдповiдного стилю мислення, розвиток експериментальних умінь i
дослідницьких навиків, творчих здібностей i схильності до креативного мислення,
поглиблення, систематизація та узагальнення знань студентів про фізичні явища та
попередня підготовка майбутніх учителів фізики до фахової діяльності у загальноосвітній
школі.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Основи кінематики.
Механічний рух. Кінематичний опис руху. Основні види руху твердих тіл. Вектор
переміщення. Швидкість. Прискорення. Кінематика обертального руху.
Основи динаміки.
Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Маса, імпульс. Другий закон
Ньютона. Сила. Третій закон Ньютона та закон збереження імпульсу. Принцип відносності
Галілея. Рух тіла змінної маси. Динаміка обертального руху.
Змістовий модуль 2
Робота і енергія.
Енергія – універсальна міра руху та взаємодії. Механічна робота. Потужність.
Кінетична енергія. Потенціальна енергія системи. Закон збереження і перетворення енергії.
Абсолютно непружний та абсолютно пружний удари.
Сили в природі.
Сили тертя ковзання, сили тертя кочення, в’язке тертя.
Сили пружності. Основні види деформації. Закон Гука. Енергія пружної деформації.
Всесвітнє тяжіння. Рухи планет. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.
Космічні швидкості.
Змістовий модуль 3
Механіка рідин і газів.
Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля. Закон Архімеда.
Механічні коливання.
Коливальні процеси. Гармонічні коливання. Математичний та фізичний маятники.
Енергія гармонічного коливання.
Пружні хвилі.
Поширення хвиль. Рівняння хвилі. Інтерференція хвиль. Принцип Гюйгенса. Дифракції
хвиль.

Молекулярна фізика і термодинаміка (ІІІ семестр, 108 год., 3 кредити)
Вивчення курсу має на меті поглиблення, систематизація та узагальнення знань
студентів про явища молекулярної фізики і термодинаміки, важливих у пізнавальному та
прагматичному відношеннях, і продуктивний аналіз яких не виходить за рамки курсу фізики
середньої школи. Однак тут більш важливим є формування у студентів узагальнених вмінь
розв’язувати відповідні навчальні задачі і на цій основі розвиток мислення природничонаукового типу, характерного фізиці як науці. Під час вивчення курсу метою також є
підготовка студентів — майбутніх учителів фізики — до вивчення методики розв’язування
задач відповідного змісту у курсі фізики середньої школи.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
1. Основа кінетичної теорії речовини.
2. Закон рівнорозподілу енергії
3. Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу
4. Рівняння стану ідеального газу
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5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Термодинамічні процеси в ідеальних газах зі сталою кількістю речовини
Термодинамічні процеси в ідеальних газах зі змінною кількістю речовини
Ізопроцеси в ідеальних газах
Змістовий модуль 2
Способи зміни внутрішньої енергії. Кількість тепла та її обрахунок. Перший закон
термодинаміка
Рівняння теплового балансу. Нагрівники
Застосування першого закону термодинаміки до ідеальних газів
Теплові двигуни і холодильні машини
Пароутворення. Властивості пари. Вологість
Сили поверхневого натягу і поверхнева енергія. Капіляри
Механічні і теплові деформації. Теплове розширення рідин

Електрика та магнетизм (ІV семестр, 90 год., 2,5 кредити)
Мета: розвиток особистості засобами фізики як навчального предмета, завдяки
формуванню наукового світогляду i відповідного стилю мислення, розвитку в них
експериментальних умінь i дослідницьких навиків, творчих здібностей i схильності до
креативного мислення, поглиблення, систематизація та узагальнення знань студентів про
фізичні явища.
Завдання:
– реалізація дидактичного принципу взаємозв'язку навчання з практикою;
– розвиток логічного, творчого і самостійного мислення;
– набуття досвіду оцінки меж застосовності фізичних залежностей за різних конкретних
умов;
– набуття умінь і навичок практичного застосування наукових знань;
– розвиток і виховання найважливіших функцій особистості: мислення, волі, характеру;
– розвиток уміння самостійної роботи та її активізації;
– використання практичних занять як одного з ефективних прийомів перевірки свідомого,
глибокого, міцного засвоєння знань;
– залучення студентів до самостійної навчально-наукової роботи;
– формування в учнів загальних методів та алгоритмів розв’язування фізичних задач
різними методами, евристичних прийомів пошуку розв’язку проблем адекватними
засобами фізики;
– підготовка студентів – майбутніх учителів фізики до вивчення методики розв’язування
задач відповідного змісту у курсі фізики середньої школи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– структурні особливості різних типів фізичних задач;
– методи розв’язування фізичних задач;
– загальну методику розв'язування фізичних задач із використанням аналітичного,
графічного, табличного, синтетичного й аналітико-синтетичного методів;
– зміст збірників задач із загальної фізики загальної школи і методичних посібників із
розв’язування фізичних задач;
– освітнє і виховне значення розв'язування задач з фізики в середній школі;
вміти:
– здійснювати різні способи подання фізичних задач, зокрема, малюнком, графіком,
схемою, системою рівнянь, моделлю, спостереженням, експериментом, скороченим
письмовим записом;
– розкривати фізичний зміст задачі;
– раціонально записати умову задачі;
– відшукувати і вводити додаткові умови; проводити пошуки шляхів розв’язування задачі і
складати загальний план розв’язку;
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– вибирати раціональний спосіб розв’язку задачі; ставити і давати відповіді на запитання
як часткового, так і загального характеру;
– проводити аналіз та оцінку здобутих результатів;
– складати задачу із заданої теми з використанням сучасних знань; розв'язувати
експериментальні задачі;
– використовувати в процесі розв'язування задач сучасні засоби навчання;
– реалізовувати цілі і завдання розв'язування задач з фізики в середній школі.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Електричне поле. Постійний електричний струм.
Тема 1. Закон збереження електричного заряду та закон Кулона. Напруженість
електростатичного поля.
Тема 2. Потенціал. Робота сил електростатичного поля. Зв’язок напруженості
електростатичного поля і різниці потенціалів.
Тема 3. Заряджена частинка в електричному полі.
Тема 4. Електроємність, конденсатори. Енергія електричного поля.
Тема 5. Постійний електричний струм. Сила струму. Закон Ома для однорідної ділянки кола.
Тема 6. Послідовне та паралельне з’єднання провідників. Додаткові опори та шунти.
Тема 7. Е.Р.С. джерела. З’єднання елементів в батареї. Закон Ома для замкненого кола і
неоднорідної ділянки кола. Правила Кірхгофа.
Тема 8. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца.
Змістовий модуль ІІ. Електромагнітне поле. Електромагнітні коливання і хвилі
Тема 9. Електричний струм в різних середовищах.
Тема 10. Магнітне поле струму. Індукція магнітного поля. Закон Ампера.
Тема 11. Сила Лоренца. Заряджена частинка в магнітному полі.
Тема 12. Електромагнітна індукція.
Тема 13. Самоіндукція. Індуктивність.
Тема 14. Змінний електричний струм.
Тема 15. Електромагнітні коливання і хвилі.

Оптика (V семестр, 54 год., 1,5 кредити)
Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати уміння та навички
розв’язування задач різного типу з розділу «Оптика».
Основними завданнями вивчення дисципліни є сформувати загальні прийоми та
методи розв’язування задач з розділу «Оптика».
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основні знання з курсу оптики;
вміти: розв’язувати задачі різного типу з розділу «Оптика».
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Фотометричні величин. Закони освітленості.
Закони геометричної оптики. Дзеркала. Лінзи.
Око як оптична система. Оптичні прилади, які збільшують кут зору.
Змістовий модуль 2.
Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція світла. Дифракція світла.
Поляризація світла.
Дисперсія світла. Взаємодія світла із речовиною.
Квантова фізика (VІ семестр, 36 год., 1 кредит)
Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати уміння та навички
розв’язування задач різного типу з розділу «Квантова фізика».
Основними завданнями вивчення дисципліни є сформувати загальні прийоми та
методи розв’язування задач з розділу «Квантова фізика».
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основні знання з курсу квантової фізики;
вміти: розв’язувати задачі різного типу з розділу «Квантова фізика».
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Розв’язування задач на квантові властивості світла.
Розв’язування задач на закони зовнішнього фотоефекту.
Розв’язування задач з атомної фізики.
Змістовий модуль 2.
Розв’язування задач на будову ядра.
Розв’язування задач на вивчення фізичних основ ядерної енергетики.
Розв’язування задач на радіоактивність.
Розв’язування задач з фізики елементарних частинок.

Узагальнююче повторення (VІІ семестр, 54 год., 1,5 кредити)
Вивчення курсу має на меті:
1. Поглиблення, систематизація та узагальнення знань про явища механіки,
молекулярної фізики та електромагнетизму, оптики, квантової фізики які вивчають у курсі
загальної фізики.
2. Удосконалення узагальнених вмінь розв’язувати навчальні задачі з загальної фізики
та розвиток природничо-наукового мислення.
3. Підготовка до державної атестації освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Класична механіка
1. Кінематика прямолінійного рівномірного і рівноприскореного руху МТ. Правило
додавання швидкостей Галілея. Кінематика криволінійного рівномірного і
рівноприскореного рухів МТ. Рух МТ в однорідному полі тяжіння. Кінематика
поступального і обертального руху АТТ; суперпозиція рухів.
2. Динаміка МТ. Закони Ньютона. Рівняння руху МТ. Динаміка системи МТ. Центр мас.
Реактивна сила. Рівняння Ціолковського. Закони збереження імпульсу, моменту
імпульсу та механічної енергії МТ.
3. Гравітаційна взаємодія. Гравітаційна сила та енергія гравітаційної взаємодії. Рух МТ
у центральному гравітаційному полі. ШСЗ.
4. Динаміка АТТ. Рівняння руху АТТ. Момент інерції. момент імпульсу, кінетична
енергія АТТ. Закони збереження. Умови рівноваги АТТ.
5. Гідростатичний тиск. Закони Паскаля і Архімеда. Рівняння Бернуллі. Формула
Стокса. Застосування законів збереження енергії імпульсу до рідин і газів.
6. Рух МТ в не ІСВ: сили інерції — переносна, відцентрова, Коріоліса. Рівняння руху
МТ у не ІСВ.
7. Механічні коливання: власні, вільні і вимушені коливання — рівняння коливань, їх
властивості. Механічні хвилі: плоскі і сферичні пружні хвилі — рівняння хвиль, їх
властивості. Акустика.
8. Контрольне тестування.
Молекулярна фізика і термодинаміка
9. Основа МКТ речовини. Основне рівняння кінетичної теорії ІГ. Закон рівнорозподілу
енергії. Розподіл Максвелла.
10. Барометрична формула. Розподіл Больцмана. Процеси переносу в ІГ — дифузія,
теплопровідність.
11. Рівняння стану ІГ. Ізопроцеси в ІГ. Газові закони.
12. Перший закон термодинаміки та його застосування до ТДП в ІГ. Адіабатний процес.
Політропний процес.
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13. Термодинамічні цикли. Теплові двигуни і холодильні машини. Ентропія. Другий
закон термодинаміки.
14. Рівняння Ван дер Ваальса. Внутрішня енергія газу Ван дер Ваальса. Властивості
пари. Рівновага фаз і фазові переходи. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Властивості
поверхневого шару рідини. Капілярні явища.
Змістовий модуль 2
Електромагнетизм
15. Закон Кулона. Напруженість електричного поля. Теорема Гауса. Потенціал.
Потенціальність електростатичного поля. Напруженість електричного поля і різниця
потенціалів. Електричний диполь. Рух частинок в електричному полі.
16. Енергія електростатичної взаємодії. Густина енергії електричного поля. Провідники
і діелектрики в електричному полі. Електроємність. Конденсатори.
17. Постійний електричний струм. Закон Ома для однорідної і неоднорідної ділянок
кола. Закон Джоуля-Ленца. Правила Кірхгофа. Сполучення провідників і джерел
струму. Електричний струм у металах, напівпровідниках, електролітах, газах,
вакуумі
18. Індукція і напруженість магнітного поля. Закон Біо-Саварра-Лапласа. Закон
повного струму.
19. Сила Ампера. Закон Ампера для магнітостатичної взаємодії. Магнітний диполь.
Сила Лоренца.
20. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Закон самоіндукції.
Енергія і густина енергії магнітного поля. Механічна робота магнітного поля.
21. Електромагнітне поле та його властивості. Рівняння Максвелла. Електромагнітні
хвилі. Отримання електромагнітних хвиль.
22. Коливальний контур. Власні, вільні і вимушені електромагнітні коливання у
коливальному контурі. Добротність коливального контуру. Отримання змінного
струму. Активне і реактивне навантаження у колі змінного струму.
23. Контрольне тестування.
Геометрична і хвильова оптика
24. Величини і закони фотометрії. Відбивання і заломлення світла на плоскій межі
розділення середовищ. Відбивання світла на сферичній межі розділення середовищ.
Сферичні дзеркала.
25. Заломлення світла на сферичній межі розділення середовищ. Тонкі сферичні лінзи.
Оптичні прилади: фотоапарат; проекційний ліхтар; лупа; мікроскоп; окуляри.
26. Умови спостереження конструктивної і деструктивної інтерференції. Спостереження
інтерференції методом поділу хвильового фронту (досліди Юнга і Френеля) та
методом поділу амплітуди (тонка плівка; клин; кільця Ньютона; просвітлення оптики).
Роль когерентності у спостереженні інтерференції.
27. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція Френеля на круглому отворі. Дифракція
Фраунгофера на щілині та на круглому отворі. Дифракційна решітка. Дифракція Хвипромінювання на кристалах.
28. Поляризація світла. Закон Малюса. Поляризація світла внаслідок відбивання від межі
розділення діелектриків. Формули Френеля. Закон Брюстера. Дисперсія світла.
Поглинання світла. Розсіювання світла. Закон Бугера. Розсіювання Релея. Ефект
Доплера.
29. Контрольне тестування.
Квантова фізика
30. Абсолютно чорне тіло. Спектральний розподіл випромінювальної здатності АЧТ.
Закони Стефана-Больцмана і Віна. Рівняння Ейнштейна для фотоемісії.
Короткохвильова межа гальмівного спектру Х-випромінювання.
31. Ефект Комптона. Тиск електромагнітного випромінювання. Хвилі де Бройля.
Дифракція електронів. КХД. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Хвильова
функція.
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32. Застосування стаціонарного рівняння Шредінгера до мікрооб’єкта у прямокутній
потенціальній ямі. Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Спектр енергій та спектр
випромінювання атома водню та воднеподібного іона. Формула Бальмера-Рідберга.
Закон Мозлі. Квантування модуля моменту імпульсу та проекції моменту імпульсу
електрона в атомі.
33. Будова атомного ядра. Нукліди. Енергія зв’язку ядра. Радіоактивний розпад та його
закон. Види радіоактивного розпаду. Застосування законів збереження до
радіоактивного розпаду. Енергетичний ефект розпаду.
34. Пружні та непружні розсіювання частинок на ядрах. Ядерні реакції. Застосування
законів збереження до розсіювань та ядерних реакцій. Порогова енергія. Ядерні реакції
поділу та синтезу.
35. Контрольне тестування.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Мохун С.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики та методики
Дрогобицький Ю.В. кандидат фізико-математичних
кафедри фізики та методики її викладання; Чопик
кафедри фізики та методики її викладання; Корсун
педагогічних наук, асистент кафедри фізики та
викладання.

її викладання;
наук, доцент
П.І., асистент
І.В., кандидат
методики її

Ідентифікація.
ФС 16. ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ
(144 год., 4 кредити)
Основи сучасної електроніки (VІ семестр, 72 год., 2 кредити)
Мета: засвоєння основ сучасних теоретичних і практичних знань з курсу електроніки,
ознайомлення студентів із будовою, основними фізичними принципами дії та практичним
використанням напівпровідникових приладів і електронних пристроїв, складених на їх
основі.
Завдання: отримання знань в галузі теоретичних принципів електроніки та про
практичне використання досягнень сучасної фізики, електроніки, математики; навчити
аналізувати і створювати прості електронні схеми; забезпечення належного рівня викладання
у школі фізики та керівництва технічною творчістю учнів, технічно грамотній експлуатації
та обслуговуванню шкільного електронного обладнання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
1) принцип дії, конструкцію та технологічні особливості приладів на основі
напівпровідників;
2) принцип дії та роботу різних типів простих схем практичної електроніки;
3) основні методи розрахунку різних типів схем практичної електроніки;
4) принципи обробки аналогових сигналів у підсилювачах та інших, нелінійних
пристроях;
5) основні сучасні досягнення електроніки та їх застосування у різних галузях науки,
виробництва та повсякденного життя.
6) основні схеми електронних пристроїв (підсилювачі, генератори, джерела живлення);
вміти:
1) пояснити роботу напівпровідникових приладів, записати закони теоретичної та
технічної електроніки, що пояснюють їх роботу;
2) читати електричні схеми;
3) обґрунтовано обирати радіоелектронні прилади в залежності від поставленої задачі;
4) застосовувати електронні прилади та пристрої на їх основі;
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5) планувати та виконувати розрахунки основних типів простих схем практичної
електроніки;
6) самостійно працювати з науково-інженерною літературою з електроніки;
7) організовувати роботу фізичного кабінету та технічних гуртків.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Радіотехнічні кола. Елементна база сучасної електроніки
Тема 1. Вступ. Сигнали. Радіотехнічні кола
1. Вступ. Радіотехніка та радіоелектроніка. Основні етапи розвитку електроніки.
2. Сигнали та їх класифікація. Спектри сигналів, Фур’є-аналіз.
3. Гармонічні та імпульсні сигнали.
4. Радіотехнічні кола. Лінійні ідеальні елементи радіоелектронних кіл: резистори,
конденсатори, котушки індуктивності, джерела струму та напруги. Еквівалентні
схеми реальних елементів. Класифікація кіл та методи їх дослідження.
Тема 2. Електровакуумні прилади
1. Вакуумний діод, тріод.
2. Багатоелектродні радіолампи.
3. Електронно-променеві прилади. Електростатичні та електромагнітні фокусуючі
та відхиляючі системи. Електронно-променева трубка. Принцип дії електронного
осцилографа.
4. Газонаповнені прилади.
Тема 3. Напівпровідникові діоди
1. Напівпровідники. Власна та домішкова провідність напівпровідників.
2. Напівпровідниковий перехід та його властивості. Напівпровідниковий діод.
3. Спеціальні типи напівпровідникових діодів (діод Шотткі, стабілітрон, варикап,
тунельний та обернений діоди, світлодіод, фотодіод).
4. Залежність параметрів напівпровідникового діода від температури.
Тема 4. Біполярні транзистори
1. Будова, класифікація та система маркування біполярних транзисторів.
2. Режими роботи та схеми включення біполярних транзисторів.
3. Принцип дії біполярного транзистора.
4. Статичні характеристики БТ (схеми з спільною базою та спільним емітером).
5. Основні параметри та схема заміщення.
6. Динамічні характеристики біполярного транзистора.
Тема 5. Польові транзистори. Силові напівпровідникові прилади
1. Польові транзистори: загальні поняття, основні параметри. Переваги та недоліки ПТ
перед БТ.
2. Будова та принцип дії польових транзисторів з керуючим p-n переходом.
3. Будова та принцип дії польових транзисторів з відокремленим затвором (МДН).
4. Динамічні характеристики польових транзисторів.
5. Схеми включення польових транзисторів, схема заміщення.
6. Будова та принцип дії багатошарових напівпровідникових приладів. Диністори,
тиристори, симістори.
Змістовий модуль ІІ. Основи схемотехніки
Тема 6. Лінійні чотириполюсники
1. Параметри та характеристики чотириполюсників. Фільтри нижніх та верхніх частот.
2. Смугові та загороджуючі фільтри. Фільтруючі властивості паралельного та
послідовного коливальних контурів.
3. Диференціюючі та інтегруючі ланки.
Тема 7. Джерела електроживлення
1. Характеристики та класифікація джерел електроживлення.
2. Схеми випрямлення змінного струму.
3. Схеми стабілізації постійного струму. Фільтрація змінного струму.
4. Імпульсні джерела живлення.
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Тема 8. Електронні підсилювачі
1. Класифікація, характеристики та принцип дії підсилювачів.
2. Схеми зміщення та стабілізації робочої точки транзистора.
3. Емітерний повторювач. Диференціальний підсилювач.
4. Підсилювачі потужності (однотактні та двотактні, трансформаторні та без
трансформаторні). Режими роботи, коефіцієнт корисної дії. Мікросхемна реалізація
підсилювачів потужності.
5. Зворотні зв’язки в підсилювачах. Їх класифікація.
6. Операційний підсилювач: принцип роботи та параметри.
7. Застосування операційних підсилювачів.
Тема 9. Генератори електричних коливань
1. Класифікація генераторів. Умови збудження генератора. Баланс фаз і амплітуд.
Режими збудження генератора.
2. Генератори гармонічних сигналів (з трансформаторним зворотнім зв’язком,
триточковий, RC-генератор).
3. Імпульсні генератори. Будова та принцип дії мультивібратора, блокінг-генератора.
Тема 10. Принципи радіозв’язку та телебачення
1. Структурна схема радіозв’язку. Модуляція сигналів.
2. Класифікація радіоприймальних пристроїв. Детектування АМ та ЧМ сигналів.
3. Телебачення. принципи побудови систем кольорового телебачення.
4. Цифрове телебачення.

Основи сучасної електроніки (VІІ семестр, 72 год., 2 кредити)
Мета: ознайомлення студентів з елементами сучасної цифрової електроніки, з
основними ідеями та схемами, що лежить в основі функціонування цифрових радіо-, теле- та
комп’ютерних систем, та тенденціями їх розвитку. На базі цих знань розглянути і вивчити
мікропроцесори як основу сучасних комп’ютерів, а також основи реалізації запам’ятовуючих
пристроїв.
Завдання: формування знань в галузі теоретичних принципів цифрової електроніки,
навчити аналізувати і створювати прості електронні схеми. набуття вмінь використовувати
досягнення цифрової електроніки при вивченні фізики, активізувати самостійну роботу
студентів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
1) основи роботи цифрових приладів та їх види;
2) методів побудови та принципи роботи цифрових електронних приладів;
3) елементи технології виготовлення цифрових інтегральних схем;
4) алгебру логіки та теорії цифрових автоматів;
5) основи мікропроцесорної техніки.
вміти:
1) здійснювати аналіз схем цифрових пристроїв;
2) вміти здійснювати розрахункові роботи та синтез електронних схем;
3) застосовувати електронні прилади та пристрої на їх основі;
4) обґрунтовано обирати радіоелектронні прилади в залежності від поставленої задачі;
5) здійснювати моделювання роботи цифрових пристроїв засобами комп’ютерної
техніки.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Цифрові інтегральні схеми. ЦІС комбінаційного типу
Тема 1. Вступ. Цифрове представлення величин.
1. Вступ. Аналогове та цифрове представлення величин. Основні поняття та визначення.
2. Системи числення та двійкові коди. Алгебра логіки.
3. Логічні елементи.
4. Аналіз та синтез схем.
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Тема 2. Серії цифрових інтегральних схем.
1. Загальні поняття. Класифікація та параметри мікросхем.
2. Сімейства схем.
3. Мікросхеми серії ТТЛ.
4. Мікросхеми серії КМОН.
5. Технології виготовлення інтегральних схем. Фотолітографія. Планарна технологія.
Тема 3. Цифрові схеми вибірки та зв’язку.
1. Перетворювачі кодів.
2. Шифратори та дешифратори.
3. Мультиплексори та демультиплексори.
4. Цифрові компаратори.
5. Шини даних
Тема 4. Суматори, цифрові компаратори.
1. Поняття суматора. Однорозрядні суматори.
2. N-розрядні суматори, ІС суматорів.
3. Основні мікросхеми суматорів.
4. Тригер Шмітта.
Тема 5. Моделювання роботи цифрових пристроїв засобами персонального комп’ютера.
1. Вивчення можливостей та інтерфейсу користувача пакетів EWB та Proteus.
2. Побудова схем в пакетах EWB та Proteus.
3. Віртуальні інструменти аналізу роботи електронних схем.
Змістовий модуль ІІ. Цифрові інтегральні схеми послідовного типу. Мікроконтролери
та мікропроцесори
Тема 6. Тригери.
1. Класифікація тригерів та їх структура.
2. RS, JK тригери.
3. D, Т тригери.
4. Інтегральні мікросхеми тригерів.
Тема 7. Лічильники імпульсів та регістри.
1. Основні поняття, види лічильників.
2. Асинхронні та синхронні лічильники.
3. Кільцеві лічильники.
4. Лічильник Джонсона та подільники частоти.
5. Регістри.
Тема 8. Цифрові запам’ятовуючі пристрої.
1. Види запам’ятовуючих пристроїв та їх параметри.
2. Статичні та динамічні ОЗП.
3. Постійні запам’ятовуючі пристрої.
Тема 9. Аналогово-цифрові функціональні пристрої.
1. Цифро-аналогові перетворювачі.
2. Аналогово-цифрові перетворювачі.
3. Робота ЦІС в активному режимі.
Тема 10. Мікроконтролери та мікропроцесори.
1. Архітектура мікроконтролерів та їх характеристики.
2. Арифметико-логічний пристрій.
3. Мікропроцесори.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Чопик П.І., асистент кафедри фізики та методики її викладання.

Ідентифікація.
ФС 17. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
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(VІІІ семестр, 72 години, 2 кредити)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є машинно-орієнтована мова
програмування Assembler та загальновживані машинні команди, способи їх використання
при програмуванні на низькому рівні, переривання закріплені за операційною системою,
використання їх у власних програмних продуктах.
Метою викладання навчальної дисципліни «Системне програмування» є оволодіння
студентами понятійним апаратом системного програмування, методами розробки програм на
мові асемблера, технологією написання та відлагодження програм у машинних кодах. Крім
цього частина тем передбачає вивчення основ використання бібліотек функцій операційної
системи
Основними завданнями вивчення дисципліни «Системне програмування» є
формування системного підходу до написання та від лагодження програм на мові асемблера;
програмування з використанням підпрограм наданих операційною системою; аналіз
одержаних результатів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
понятійний апарату системного програмування на базі асемблера для процесорів
сімейства x86;
будову та алгоритм роботи процесора;
схему організації пам’яті комп’ютера;
різні типи адресації пам’яті та способи їх використання
числові типи даних та їх представлення в пам’яті;
призначення та основні функції відлагоджувача;
способи опису даних;
команди для проведення арифметичних обчислень;
команди для роботи з стеком;
команди для організації циклів та підпрограм;
способи використання функцій операційної системи;
вміти:
використовувати відлагоджувач для складання найпростіших програм з використанням
циклів і аналізувати результати їх роботи;
використовувати компілятор FASM для написання програм;
аналізувати тексти програм та пояснювати призначення того чи іншого блоку
програмного коду;
описувати підпрограми та їх використовувати;
складати програми для обчислення арифметичних та алгебраїчних виразів;
складати програми з використанням циклічних обчислень;
використовувати код з готових бібліотек функцій.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Архітектура мікропроцесора, базові арифметичні та логічні команди,
конструкції керування, опис даних в програмі, модульне програмування,
використання підпрограм, робота з перериваннями операційної системи
Структура мікропроцесора. Регістри. Регістри загальних призначень, сегментні
регістри. Схема організації пам’яті комп’ютера(сегментування). Лічильник команд (регістр
IP). Основний алгоритм роботи процесора. Поняття про мову асемблер і її зв’язок з мовою
машинних кодів. Зв’язок асемблера з мовами високого рівня. Переваги і недоліки мови
асемблер.
Буквенно-цифровий код ASCII-код. Числові типи даних та їх представлення в
пам’яті.Команда пересилки даних MOV. Основні арифметичні операції з цілими числами
(SUB, ADD, DIV, MUL). Регістр прапорців. Команда CMP.Команди безумовного та умовного
переходу. Різні схеми адресації даних. Побітові зсуви.
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Призначення і основні функції Debug. Основні команди в Debug. Схема
відлагодження COM-файлів. Асемблювання та дизасемблювання в Debug.
Директиви і команди. Директиви DW, DB, DD.Директиви EQU, DUP.
Стек. Організація підпрограм. Структурне програмування. Поняття і організація стеків.
Команди для роботи зі стеком PUSH, POP. Процедури. Команди CALL та RET. Робота з
бібліотеками функцій. Макровизначення. Підключення бібліотек. Написання бібліотек
функцій. Переривання DOS і BIOS. Команди переривань. Переривання апаратні і програмні.
Робота з перериванням 10h. Локалізація курсору. Виведення символів на екран. Організація
введення-виведення.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ФС 18. СПЕЦФІЗПРАКТИКУМ
(VІІ семестр, 36 год., 1 кредит)
Мета: сформувати у майбутніх вчителів фізики уміння та навички проведення
шкільного фізичного експерименту.
Завдання курсу:
 cформувати пізнавальні уміння (самостійно працювати із навчальнометодичною літературою, практичні уміння, експериментальні уміння, уміння
розв’язувати експериментальні задачі);
 cформувати уміння та навички проведення демонстраційного експерименту;
 сформувати уміння та навички проведення фронтального експерименту та
фізичного практикуму;
 сформувати уміння та навички розв’язування експериментальних задач;
 сформувати уміння та навички проведення домашнього експерименту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
вміти: проводити різні види шкільного фізичного експерименту.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Методика і техніка проведення демонстраційного
експерименту.
Тема 1. Устаткування шкільного фізичного кабінету. Правила техніки безпеки у
фізичному кабінеті.
Експеримент як метод дослідження фізики. Класифікації фізичного експерименту.
Структура шкільного фізичного експерименту. Приміщення та меблі фізичного кабінету.
Спеціальне обладнання фізичного кабінету експерименту. Класифікація фізичного
обладнання. Правила техніки безпеки під час роботи у фізичному кабінеті.
Тема 2. Методика і техніка проведення демонстраційного експерименту.
Роль та місце демонстраційного експерименту в системі навчання фізики. Основні
вимоги до відбору демонстрацій. Методика проведення демонстраційного експерименту.
Техніка демонстрування.
Тема 3. Цікаві досліди з фізики.
Формування пізнавального інтересу учнів шляхом демонстрації цікавих дослідів.
Використання саморобного обладнання для постановки цікавих дослідів з фізики.
Змістовий модуль 2. Методика і техніка проведення лабораторного експерименту.
Тема 4. Методика і техніка проведення фронтального експерименту.
Роль та місце фронтального експерименту в системі навчання фізики. Види
фронтального експерименту (репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький).
Методика і техніка проведення фронтальних дослідів та спостережень. Методика і техніка
проведення фронтальних лабораторних робіт.
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Тема 5. Методика і техніка проведення фізичного практикуму.
Роль та місце фізичного практикуму в системі навчання фізики. Фізичні величини та їх
вимірювання. Математична та графічна обробка результатів експерименту. Методика і
техніка проведення робіт лабораторного практикуму.
Змістовий модуль 3. Методика і техніка розв’язування експериментальних задач.
Тема 6. Методика і техніка розв’язування експериментальних задач.
Роль та місце експериментальних задач в системі навчання фізики. Класифікації
експериментальних задач. Методика і техніка розв’язування експериментальних задач.
Тема 7. Методика і техніка проведення домашнього експерименту.
Роль та місце домашнього експерименту в системі навчання фізики. Критерії відбору та
класифікації домашніх експериментальних завдань. Методика і техніка постановки домашніх
експериментальних завдань.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Корсун І.В., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри фізики та методики її
викладання.

Ідентифікація.
ФС 19. СПЕЦКУРС З ФІЗИКИ
Спецкурс з фізики
(VІІ семестр, 54 год., 1,5 кредити)
Метою вивчення даної дисципліни є створення науково-теоретичної бази для
подальшого її використання при вивченні інших навчальних дисциплін.
Завдання: вивчення основних відомостей про способи отримання конструкційних
матеріалів і методи їх фізико-хімічної та механічної обробки з метою надання їм відповідних
властивостей.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- загальні відомості про металургію чорних та кольорових металів;
- будову і класифікацію, позначення і галузь застосування конструкційних
матеріалів;
- характеристику основних неметалевих матеріалів;
- основні зв’язки між складом, структурою і властивостями металів, сплавів, а також
закономірності їх змін під дією термічного, хімічного або механічного впливу;
вміти:
- визначати основні механічні властивості матеріалів;
- виходячи із умов роботи деталей машин вибирати необхідний конструкційний
матеріал для їх виготовлення;
- визначати вид і встановлювати режими термічної обробки для отримання
відповідних міцністних і експлуатаційних властивостей.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основні властивості металевих і неметалевих матеріалів.
Тема 1. Будова металів, методи дослідження їх структури. Кристалічна будова
металів. Дефекти кристалічної будови. Кристалізація металів. Поліморфні перетворення.
Методи дослідження структури металів.
Тема 2. Основні властивості конструкційних матеріалів. Фізичні та хімічні
властивості матеріалів.Механічні властивості матеріалів. Міцність і пластичність металу.
Міцність неметалевих матеріалів.Твердість. Ударна в’язкість, витривалість та зносостійкість.
Змістовий модуль 2. Конструкційні метали і сплави.
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Тема 3. Основні положення теорії сплавів. Сплави заліза з вуглецем. Основні
поняття про сплави. Поняття про системи, фази, компоненти.Діаграма стану сплавів.
Діаграма стану залізовуглецевих сплавів
Тема 4. Виробництво чавуну і сталі. Вуглецеві сталі. Чавуни. Виробництво чавуну.
Виробництво сталі. Вплив постійних домішок на властивості сталі. Класифікація вуглецевих
сталей. Сталі вуглецеві конструкційні звичайної якості. Сталі конструкційні вуглецеві. Сталі
вуглецеві інструментальні. Білі чавуни. Графітизація чавунів. Сірі чавуни (з пластинчастим
графітом). Ковкі чавуни. Високоміцні чавуни (з кулястим графітом)
Тема 5. Основи термічної і хіміко-термічної обробки металів. Теорія термічної
обробки сталі. Термічна обробка сталей. Хіміко-термічна обробка сталі.
Тема 6. Леговані сталі. Інструментальні матеріали. Вплив легувальних елементів на
властивості сталей. Класифікація та маркування легованих сталей. Конструкційні леговані
сталі. Сталі та сплави з особливими властивостями. Леговані чавуни. Швидкорізальні
інструментальні сталі. Тверді металокерамічні сплави. Мінералокерамічні тверді сплави.
Надтверді інструментальні матеріали.
Тема 7. Сплави кольорових металів. Корозія металів і способи захисту від неї. Сплави
міді. Склад, структура, властивості, маркування та використання латуней і бронз. Сплави
алюмінію. Склад, структура, властивості, маркування та застосування силумінів,
дуралюмінів, високоміцних і жаростійких сплавів. Антифрикційні сплави. Поняття про
корозію. Електрохімічна корозія. Хімічна корозія. Методи захисту від корозії.
Змістовий модуль 3. Основи обробки тиском та з’єднання конструкційних
матеріалів.
Тема 8. Обробка тиском. Суть обробки металів тиском. Прокатування (вальцювання)
заготовок. Обладнання для прокатування заготовок. Процес волочіння. Пресування
заготовок. Вільне кування заготовок. Штампування заготовок. Листове штампування.
Тема 9. Зварювання, паяння і розрізування матеріалів. Ручне електродугове
зварювання. Суть елетродугового зварювання. Електроди для ручного зварювання. Типи
зварних з’єднань. Режим ручного дугового зварювання. Автоматизація зварювального
виробництва. Особливості зварювання різних конструкційних матеріалів. Контактне
зварювання та зварювання тертям. Газове зварювання. Паяння металів і сплавів.

Спецкурс з фізики
(VІІІ семестр, 90 год., 2,5 кредити)
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Викладацький склад: Мохун С.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики та
методики її викладання; Дідора Т.Д. кандидат фізико-математичних
наук, доцент кафедри фізики та методики її викладання.

Ідентифікація.
ФС 20. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА
Опис. Змістові модулі.
1. Елементи комбінаторики. 2. Випадкові події та ймовірності. 3. Випадкові
величини. 4. Елементи математичної статистики.
Рівень:
А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми.
Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами базовими поняттями теорії
ймовірностей, ознайомлення з основами застосування ймовірнісностатистичного апарата для розв’язування прикладних задач.
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В) Бібліографія:
1. Гмурман В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. – М.:
Высшая школа, 1963.
2. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей. – К.: Вища школа, 1994.
3. Виленкин Н.Я. Комбинаторика. – М.: Наука, 1969.
4. Жалдак М.І. Початки теорії ймовірностей. – К.: Радянська школа, 1978.
5. Скоблєв Г.М. Елементи дискретної математики. – К.: Радянська школа, 1970.
6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике. – М.: Высшая школа, 1975.
7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. – М.: Радио и
связь, 1983.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.
Обов’язкова дисципліна.
Тривалість:
126 год, кредити ECTS – 3,5, семестр – 5.
2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.
Форми і методи навчання:
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні
заняття.
Б) Методи
навчання:
пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний,
проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький тощо.
Оцінювання. Контроль знань:
 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи,
виконані студентами на практичних заняттях);
 підсумковий – екзамен 7 семестр.
Викладацький склад: Чорний В.З. кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри
математики та методики її навчання.

Ідентифікація.
ФС 21. ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА
(864 год., 24 кредити)
Одним із основних завдань викладання теоретичної фізики в педагогічних
університетах є формування у майбутнього вчителя сучасної картини світу. Майбутній
вчитель повинен формувати у слухачів широке коло загальних понять і уявлень, що
складають природничо-наукову основу світогляду.
Вивчення курсу теоретичної фізики повинно забезпечувати:
 Опис та узагальнення дослідних фактів, що вивчаються в курсах загальної фізики;
 Загальну теоретичну і практичну підготовку, необхідну для глибокого розуміння
відповідних розділів курсу фізики середньої школи, підготовку до проведення
факультативів;
 Знайомство студентів із розрахунковими методами теоретичної та математичної
фізики.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
Знання теоретичної фізики з одного боку допоможе зрозуміти характер і об’єм
спрощень, які з необхідності допускаються у відповідних розділах шкільних підручників
фізики, а з другого – послужить основою для подальшої науково–дослідної роботи.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
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 Відомості з історії розвитку класичної механіки, теорії відносності, вклад вітчизняних
вчених у розвиток теорії, сучасний стан та перспективи розвитку;
 Основні експерименти, що складають основу сучасних теорій;
 Знання математичного апарату сучасних теорій;
вміти :
 на практиці застосовувати методи теоретичної фізики;

Класична механіка
(V семестр, 216 год., 6 кредитів)
Програма навчальної дисципліни
Вступ.
1.Класична механіка – як перший розділ теоретичної фізики.
Тема I. Кінематика матеріальної точки
1. Класична механіка – як теорія механічного руху макроскопічних тіл.
2. Основні розділи і об’єкти вивчення класичної механіки.
3. Інваріантний ( векторний) метод описання руху матеріальної точки.
4. Координатні методи дослідження руху матеріальної точки.
5. Природній спосіб описання руху матеріальної точки.
6. Кінематика поступального руху твердого тіла.
7. обертальний рух твердого тіла.
8. Складний рух матеріальної точки. Швидкість і прискорення матеріальної точки в
різних системах відліку. Теореми додавання швидкостей і прискорень.
Тема II. Основні поняття і закони динаміки Ньютона
5. Поняття про силу і масу.
6. Інерційні та неінерційні системи відліку. Принцип відносності Галілея.
7. Закони Ньютона.
4. Рівняння руху механічної системи.
5. Основні задачі механіки. Пряма і обернена задачі.
6. Принцип причинності класичної механіки. Роль початкових умов при розв’язуванні
задач механіки.
7. Рух невільної матеріальної точки. В’язі. Приклади в’язей.
8. Робота сили і потенціальна енергія матеріальної точки в зовнішньому силовому полі.
9. Приклади потенціальних силових полів.
10. Повна потенціальна енергія механічної системи.
11. Класифікація вільних механічних систем.
Тема III. Закони збереження і основні теореми динаміки.
1. Перші ( і другі ) інтеграли рівнянь руху.
2. Закони збереження.
3. Закон збереження і перетворення механічної енергії.
4. Теорема про зміну кінетичної енергії.
5. Закон збереження імпульсу. Теорема про зміну імпульсу незамкнутих систем Зв’язок
із симетрією простору і часу.
6. Центр інерції. Теорема про рух центра інерції.
7. Терема Кьоніга.
8. Закон збереження моменту імпульсу для замкнутої системи.
9. Момент сили. Теорема про зміну моменту імпульсу для незамкнутих систем.
10. Симетрія зовнішнього силового поля і збереження окремих складових імпульсу та
моменту імпульсу.
11. Закон збереження моменту імпульсу для частинки в центральносиметричному полі.
Тема IV. Одномірний рух
1. Одномірний рух. Якісне дослідження одномірного руху.
2. Обернена спектральна задача.
3. Задача про рух двох тіл.
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Тема V. Рух у центральносиметричному полі
1. Одномірний ефективний потенціал.
2. Якісне дослідження за видом ефективного потенціалу.
3. Рух частинки у кулонівському полі. Задача Кеплера.
4. Еліптичний рух і його період.
5. Закони Кеплера. Космічні швидкості.
Тема VI. Рух в неінерціальних системах відліку
1. Сили інерції.
2. Рівняння руху матеріальної точки відносно неінерціальних систем відліку:
а) прямолінійний рух,
б) обертовий рух НІСВ.
3. Принцип еквівалентності.
4. Динамічні та статичні ефекти в обертовій НІСВ.
Тема VII. Основи аналітичної механіки
1. Невільна механічна система. В’язі та їх класифікація. Ступені вільності.
2. Принцип віртуальних переміщень механічної системи. Умови рівноваги
голономної механічної системи.
3. Узагальнені координати і сили. Потенціальні сили.
4. Рівняння Лагранжа другого роду.
5. Структура рівнянь Лагранжа для різних класів механічних систем.
6. Функція Лагранжа для системи з потенціальними та узагальнено потенціальними
силами.
7. Рівняння Ньютона у формі Лагранжа.
8. Зв’язок функції Лагранжа із законами збереження:
a. зв’язок функції Лагранжа із законом збереження енергії;
b. циліндричні координати і збереження узагальнених імпульсів.
9. Деякі відомості із варіаційного числення.
10. Принцип Гамільтона – Остроградського. Дві системи побудови класичної механіки.
11. Функція Гамільтона.
12. Дужки Пуассона. Канонічно спряжені величини.
Тема VIII. Малі коливання механічної системи
1.Одномірний гармонічний осцилятор. Одномірний рух.
2.Диференціальні рівняння малих вільних коливань механічної системи з однією
ступеню вільності.
3.Фазові траєкторії гармонічного осцилятора.
4.Вільні коливання з декількома ступенями вільності.
Тема IX. Спеціальна теорія відносності
1. Історія створення теорії.
2. Експериментальні основи СТВ. Пошуки абсолютних систем відліку.
3. Постулати Ейнштейна.
4. Кінематичні наслідки з перетворень Лоренца. Скорочення довжини.
5. Поняття про проміжки часу в СТВ.
6. Релятивістський закон додавання швидкостей.
7. Інтервал між подіями. Його інваріантність.
8. Абсолютно минулі і абсолютно майбутні події.
9. Простір Мінковського ( геометричний образ 4-вимірного світу ).
10. Чотиривимірні вектори і тензори.
Тема X. Релятивістська механіка
1. Закони Ньютона в 4-мірному просторі.
2. Закон збереження 4-вимірного імпульсу та енергія.
3. Експериментальне підтвердження релятивістської динаміки.
Змістовий модуль 1.
Тема I. Кінематика матеріальної точки
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Тема II. Основні поняття і закони динаміки Ньютона
Тема III. Закони збереження і основні теореми динаміки.
Змістовий модуль 2.
Тема IV. Одномірний рух
Тема V. Рух у центральносиметричному полі
Тема VI. Рух в неінерціальних системах відліку
Тема VII. Основи аналітичної механіки
Змістовий модуль 3
Тема VIII. Малі коливання механічної системи
Тема IX. Спеціальна теорія відносності
Тема X. Релятивістська механіка

Електродинаміка
(VІ семестр, 216 год., 6 кредитів)
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Вступ.
1.Електродинаміка як розділ теоретичної фізики. Поняття класичної електродинаміки.
Експериментальні основи електродинаміки. Мікро та макроскопічна електродинаміка.
2. Математичний апарат .
Тема І. Постійне електричне поле.
1. Закон Кулона. Поняття про електричне поле. Теорема Остроградського – Гауса.
2. Потенціальний характер електричного поля. Рівняння Пуассона і Лапласа.
3. Загальний розв’язок рівняння Пуассона. Завдання електростатики. Теорема єдиності.
4. Енергія взаємодії електричних зарядів. Енергія електростатичного поля. Нестійкість
електростатичних систем. Теорема Ірншоу.
5. Діелектрики. Поляризація діелектриків. Вектор поляризації. Електричне поле в
провідниках.
6. Ємність. Конденсатори. Пондемоторні сили.
Змістовий модуль 2.
Тема ІІ. Постійний електричний струм.
1. Густина струму і провідність. Диференціальна і інтегральна форма закону Ома і
Джоуля – Ленца. Рівняння неперервності.
Тема ІІІ. Магнітне поле постійних струмів.
1.Закони Ампера і Біо–Савара-Лапласа. Векторний потенціал. Повна система рівняння
Максвелла.
2. Сила Лоренца. Індукція магнітного поля.
Тема IV. Квазістаціонарне електромагнітне поле.
1. Інтегральна та диференціальна форма закону індукції Фарадея.
2. Енергія системи струмів. Густина енергії магнітного поля. Умови квазістаціонарності
поля.
Змістовий модуль 3.
Тема V. Змінне електромагнітне поле.
1.Повна система рівнянь Максвела. Граничні умови і матеріальні рівняння для змінного
магнітного поля. Струм зміщення.
2. Вектор Умова-Пойтінга.
3. Імпульс і момент імпульсу електромагнітного поля.
3. Розв’язки рівнянь Максвела за допомогою електромагнітних потенціалів. Рівняння
Деламбера для скалярного і векторного потенціалів.
4. Калібровочна інваріантність електромагнітних потенціалів.
Тема VI. Електромагнітні хвилі.
1. Хвильове рівняння. Швидкість поширення хвиль. Плоскі хвилі.
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2. Властивості плоских монохроматичних хвиль
Тема VII. Випромінювання електромагнітних хвиль.
1. Потенціали електромагнітного поля, які запізнюються. Дипольне наближення.
Інтенсивність випромінювання.
2. Випромінювання електричного диполя (гармонійного осцилятора). Випромінювання
заряду, що рухається з прискоренням.
Тема VIII. Основи класичної електронної теорії Лоренца.
1. Обмеженість класичної електродинаміки. Система рівнянь Лоренца для мікрополів і
усереднення на фізично безмежно малому об’ємі та проміжку часу.
2. Усереднення рівняння Лоренца у магнетиках. Магнітний момент системи струмів і
вектор намагнічування. Теорема Лармора і класична теорія діамагнетизму.
Парамагнітне сприйняття магнетиків з постійними магнітними моментами.
3. Усереднення рівнянь Лоренца в діелектриках. Електричний дипольний момент
системи зарядів. Вектор поляризації. Зв’язок між векторами P,D,E. Електронна теорія
орієнтаційного механізму поляризації.
Тема IX. Релятивістська електродинаміка

Квантова механіка
(VІІ семестр, 216 год., 6 кредитів)
Програма навчальної дисципліни
І. Вступ.
1. Неспроможність класичної фізики при поясненні атомних явищ.
2. Що таке квантова механіка?
3. Історія створення квантової механіки.
Тема 1. Експериментальні основи квантової механіки.
1. Квантова теорія світла
а Гіпотеза Планка.
б Теорія фотонів Ейнштейна.
в Ефект Компотна.
2.Закономірності в лінійчастих спектрах. Комбінаційний принцип Рітца.
3.Модель атома Резерфорда-Бора
а Постулати Бора і їх експериментальне обґрунтування
б Квантування воднево подібних атомів.
4.Корпускулярно-хвильові властивості мікрочастинок
а Гіпотеза Луї де Бройля.
б) Експериментальне підтвердження гіпотези Луї де Бройля
в) Імовірнісне тлумачення хвиль де Бройля.
5. Співвідношення невизначеності Гейзенберга. Помилкові тлумачення співвідношення
невизначеності.
Тема 2. Математичний апарат квантової механіки
1. Вступ.
2. Основні принципи квантової механіки.
3. Фізичні зміни, які використовуються для опису стану квантовомеханічної системи.
4. Принцип доповненості.
5. Принцип суперпозиції станів.
6. Статистичне тлумачення хвильової функції
7. Лінійні самоспряженні (ермітові) оператори
8. Оператори основних фізичних величин
9. Середні значення механічних величин
10.
Власні функції та власні значення операторів
11.
Властивості власних хвильових функцій
12.
Імовірні можливих значень фізичної величини
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13.
Умови можливості одночасного виміру різних фізичних величин
Тема 3. Рівняння Шредінгера
1. Хвильове рівняння Шредінгера
2. Густина ймовірності і густина потоку ймовірності
3. Зміна середніх значень фізичних величин з часом
4. Рівняння руху. Теорема Еренфеста
5. Стаціонарні стани
6. Інтеграли руху
7. Звязок законів збереження з симетрією простору і часу
Тема 4. Одномірні квантовомеханічні задачі.
1. Перетворення інверсії
2. Частинка у потенціальній ямі
3. Лінійний гармонійний осцилятор. Енергетичний спектр і хвильові функції.
4. Проходження частинки через потенціальний барєр.
5. Холодна емісія електронів з металу.
Тема 5. Рух у центральносиметричних полях.
1. Власні функції та власні значення оператора моменту кількості руху.
2. Рівняння Шредінгера в центральносиметричних полях
3. Проблема двох тіл в квантовій механіці
4. Рух у кулонівському полі
5. Радіальне рівняння Шредінгера.
6. Випадкове виродження.
7. Радіальна і кутова густина ймовірності електронної хмаринки.
8. Спектроскопічна класифікація станів.
9. Критика моделі Резерфорда-Бора.
а) квантово-механічна і планетарна моделі атома водню
б) труднощі теорії Бора.
Тема 6. Теорія збурень.
1. Постановка задач, які розвязуються методами теорії збурень.
2. Теорія збурень при відсутності виродження.
3. Теорія збурень при наявності виродження
4. Теорія вимушених квантових переходів
5. Нестаціонарна теорія збурень
6. Ймовірність квантових переходів
7. 1.Перехід системи в нові стани під впливом збурення
8. 2.Поглинання і випромінювання світла
9. Правила відбору :
а) Правила відбору для лінійного гармонійного осцилятора
б) Правила відбору для електрона у центральному полі
Тема 7. Спін електрона
1. Гіпотеза про обертання електрона
2. Експериментальне підтвердження існування спіну електрона
а) дослід Штерна і Герлаха
б) дослід Ейнштейна і де Гааза
3.Загальні властивості оператора момента кількості руху
а) комутаційні співвідношення для орбітального моменту кількості руху
б) комутаційні співвідношення для проекцій моменту кількості руху
4.Оператор повороту навколо осі
5.Оператор спіна електрона
а) комутаційні співвідношення для спіна
б) матриці Паулі
6.Хвильова функція спіна електрона
7.Повний момент кількості руху
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8.Нумерація термів із врахуванням спіна електрона
Тема 8. Квантова механіка системи одинакових мікрочастинок
1. Принцип тотожності мікрочастинок
2. Симетричні та антисиметричні стани
3. Ферміони та бозони. Принцип Паулі
4. Хвильова функція системи двох тотожних частинок із спіном ½
5. Обмінна взаємодія. Обмінна енергія.
6. Атом гелію. Орто- і парагелій
8. Заповнення оболонок в атомах
9. Природа хімічних сил.
10.
Методологічні питання і межі застосування квантової механіки.
11.
Зв’язок квантової механіки з класичною.
Змістовий модуль 1.
Тема II. Математичний апарат квантової механіки
Тема III. Рівняння Шредінгера
Тема IV. Одномірні квантовомеханічні задачі.
Змістовий модуль 2.
Тема V. Спін електрона
Тема VI. Теорія збурень.
Змістовий модуль 3
Тема VII. Спін електрона
Тема VIII. Квантова механіка системи однакових мікрочастинок

Статистична фізика
(VІІІ семестр, 216 год., 6 кредитів)
Вивчення курсу має на меті:
1. Засвоєння основних понять, законів, принципів статистичної фізики та термодинаміки та
важливих у світоглядному, науковому і технологічному відношеннях наслідків з них.
2. Засвоєння структури теорії статистичної фізики як наукової теорії та загальних способів
експериментального й теоретичного дослідження явищ у макроскопічних системах.
3. З’ясування основних властивостей термодинамічних процесів довільної природи на основі
узагальнення властивостей макроскопічних систем.
4. Формування узагальнених вмінь розв’язувати задачі статистичної фізики і термодинаміки
та розвиток на цій основі природничо-наукового мислення.
5. Формування національної самосвідомості у зв’язку із з’ясуванням національних
пріоритетів у фізиці.
6. Попередня підготовка майбутніх учителів фізики до фахової діяльності у загальноосвітній
школі.
Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для
розв’язування задач статистичної фізики та термодинаміки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
1. Oсновні ідеї, поняття та закони статистичної фізики та термодинаміки, межі їхнього
застосування.
2. Закони ідеальних газів; перший і другий принцип термодинаміки; основи
молекулярно-кінетичної теорії речовин; основні положення статистичної фізики;
розподіл Гіббса; процеси переносу; реальні гази; основи фізики поверхневих явищ;
фази і фазові перетворення; основи фізики розчинів; елементи симетрії і будова
кристалів.
3. Основні фізичні величини, які характеризують стан речовини, одиниці їхнього
вимірювання; фундаментальні поняття;
4. Головні технічні проблеми, пов’язані з використанням теплових явищ.
вміти:
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1. Застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з молекулярної
фізики та термодинаміки.
2. Застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту.
3. Пояснювати теплові процеси та явища, які використовуються у техніці та побуті.
4. Визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів,
робота яких ґрунтується на теплових явищах.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
1. Вступ. Основні поняття статистичної фізики.
Системи багатьох частинок, динамічний та статистичний методи у фізиці. Середні значення
фізичних величин. Статистичний розподіл. Функція статистичного розподілу. Фазовий
простір. Фазова точка. Фазова траекторія. Підсистема. Квазізамкнена підсистема.
Статистична незалежність. Властивості квазізамкнених підсистем. Флуктуації.
2. Мікроканонічний розподіл.
Макроскопічна система, її макро- і мікро стани. Класичний і квантовий способи опису мікро
станів. Теорема Ліувілля, та її наслідки. Мікроканонічний розподіл. Роль енергії у
статистичній фізиці.
3. Ентропія.
Статистична вага макроскопічного стану. Ентропія підсистеми у стані рівноваги. Ентропія
замкненої системи у стані рівноваги. Ентропія системи, що не перебуває у стані рівноваги.
Ентропія у класичному і квантовому випадках. Властивості ентропії. Закон зростання
ентропії. Оборотні і необоротні процеси.
4. Основні термодинамічні величини. Адіабатний процес.
Температура. Тиск. Властивості температури та тиску. Адіабатні процеси. Оборотність
адіабатного процесу. Робота і кількість тепла. Теплоємність. Основна термодинамічна
рівність-нерівність. Максимальна робота тіла при переході його до стану рівноваги.
5. I та II закони термодинаміки.
Перший закон термодинаміки. Теплоємність системи. Цикл Карно. Ефективність циклу
Карно. Принцип Клаузіуса. Принцип Томпсона. Закон зростання ентропії як другий закон
термодинаміки. Еквівалентність різних формулювань II закону термодинаміки.
6. Термодинамічні потенціали.
Теплова функція Вільна енергія. Термодинамічний потенціал. Співвідношення між
похідними термодинамічних величин. Залежність термодинамічних потенціалів від кількості
частинок у системі. Процес Джоуля – Томпсона. Диференціальний та інтегральний ефект
Джоуля-Томпсона. Рівняння Гібса-Гельмгольца.
7. Термодинамічні нерівності.
Властивості системи, що знаходиться у зовнішньому середовищі. Максимальна робота
системи. Основні термодинамічні нерівності. Властивості теплоємності системи при сталому
тиску та об’єму. Теорема Нернста.
8. Залежність термодинамічних величин від кількості частинок у системі.
Термодинамічні потенціали для систем зі змінною кількістю частинок. Хімічний потенціал.
Великий термодинамічний потенціал. Рівняння Гібса-Дюгема. Рівновага тіла у зовнішньому
полі.
Змістовий модуль 2
9. Розподіл Гібса.
Виведення розподілу Гібса. Розподіл Гібса у квантовій та класичній фізиці. Розподіл
Максвела. Вільна енергія у розподілі Гібса. Статистична сума. Розподіл Гібса у системі із
змінною кількістю частинок. Визначення сталої нормування через термодинамічні величини
системи. Виведення термодинамічних співвідношень із розподілу Гібса.
10. Теплоємність твердих тіл.
Статистична модель твердого тіла. Термодинамічні величини твердих тіл. Закон ДюлонгаПті. Властивості статистичних сум для слабовзаємодіючих систем. Відхилення
експериментальних
закономірностей
від
класичних
результатів.
Розрахунок
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термодинамічних величин твердих тіл при низьких температурах. Розрахунок
термодинамічних величин твердих тіл при високих температурах. Інтерполяційна теорія
Дебая. Температура Дебая.
11. Статистика Больцмана.
Ідеальний газ. Розподіл Больцмана для ідеальних газів. Статистична сума і вільна енергія
ідеального газу. Трансляційна статистична сума. Рівняння стану ідеального газу.
Термодинамічні величини ідеального газу зі сталими теплоємностями.
12. Теплоємність ідеального газу.
Закон рівнорозподілу. Теплоємність одноатомного ідеального газу. Критерій застосування
статистики Больцмана. Теплоємність дво- та багато-атомного ідеального газу. Класичний та
квантовий розрахунки теплоємностей.
13. Квантова статистика ідеальних газів.
Квантова статистика ідеальних газів. Розподіл Фермі-Дірака. Розподіл Бозе-Енйштейна.
Квантові розподіли за імпульсами та енергією. Чорне випромінювання. Розподіл Планка.
Розподіл Релея-Джинса. Розподіл Віна. Закон зміщення
14. Реальні гази.
Відхилення газів від ідеальності. Розклад за степенями густини. Віріальний ряд. Формула
Ван-дер-Ваальса. Термодинамічні величини газу Ван-дер-Ваальса. Закон відповідних станів.
Зведене рівняння Ван-дер-Ваальса.
15. Рівновага фаз і фазові переходи.)
Фаза. Умова рівноваги фаз і її стійкості. Крива рівноваги фаз. Питоме тепло фазового
переходу. Формула Клапейрона-Клаузіуса. Критична точка.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Викладацький склад: Дідора Т.Д., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри
фізики та методики її викладання; Дрогобицький Ю.В. кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її
викладання.

Ідентифікація.
ФС 22. АСТРОНОМІЯ
(VІІІ семестр, 216 год., 6 кредитів)
Метою викладання навчальної дисципліни “Астрономія” є розвиток особистості
засобами астрономії як навчального предмета, завдяки формуванню наукового світогляду i
стилю мислення, розвиток експериментальних умінь i дослідницьких навиків, творчих
здібностей i схильності до креативного мислення, поглиблення, систематизація та
узагальнення знань студентів про астрономічні явища та попередня підготовка майбутніх
вчителів фізики та астрономії до фахової діяльності у загальноосвітній школі.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Астрономії” є:
 Вивчення видимих і дійсних положень і рухів небесних тіл у просторі,
визначення їх розмірів і форми.
 Вивчення
будови
небесних
тіл,
дослідження
хімічного складу
та фізичних властивостей їх речовини.
 Визначення проблем походження і розвитку окремих небесних тіл і утворених
ними систем.
 Вивчення найбільш загальних властивостей Всесвіту, побудова теорії видимої
частини Всесвіту - Метагалактики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основні поняття, закони та методи, що застосовуються в астрономії;
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структуру астрономії як науки та загальні способи дослідження та вивчення Всесвіту,
основні властивості макросвіту.
вміти:
розв’язувати практичні та дослідні астрономічні завдання; користуватися основними
астрономічними приладами.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Вступ. Основи сферичної та практичної астрономії.
Тема 1.
Предмет астрономії та її задачі. Підрозділи астрономії. Виникнення і розвиток
астрономії. Практичне та методологічне значення астрономії, її зв’язок з іншими науками.
Зоряне небо та його видиме добове обертання. Сузір’я.
Тема 2.
Небесна сфера. Основні точки та лінії на ній. Видиме добове обертання небесної сфери.
Кульмінація світил. Екваторіальні та горизонтальні системи координат.
Тема 3.
Теорема про висоту полюсу світу.
Видимий добовий рух світил на різних географічних широтах. Висота світила та
зенітна віддаль під час верхньої та нижньої кульмінації. Роль атмосферної рефракції.
Визначення небесних координат світил та географічної широти місцевості.
Тема 4.
Елементи сферичної тригонометрії. Паралактичний трикутник. Перетворення
координат.
Схід та захід світил. Обчислення моментів часу і азимутів сходу та заходу світил.
Присмерки та білі ночі.
Тема 5.
Видимий річний рух Сонця, його причина. Екліптика. Зодіакальні сузір’я та знаки
зодіаку. Екліптична система небесних координат. Зміна пір року. Астрономічні
характеристики екватора, тропіків та полярних кіл. Зміна освітленості горизонтальної
поверхні Землі у залежності від географічної широти та схилення Сонця, в справжній
полудень. Теплові пояси Землі.
Тема 6.
Вимірювання часу. Зоряний час. Справжній сонячний та середній сонячний час.
Рівняння часу. Всесвітній, поясний та літній час. Ефемеридний (динамічний) та атомний час.
Календарі. Ери. Хронологія.
Змістовий модуль 2.
Кінематика Сонячної системи. Елементи небесної механіки і динаміки космічних
польотів. Астрофізичні інструменти та методи досліджень. Фізична природа тіл
Сонячної системи.
Тема 7.
Видимий рух планет на фоні зір.
Система світу Птоломея.
Геліоцентрична система світу. Будова сонячної системи. Пояснення видимого руху
планет. Планетні конфігурації. Рівняння синодичного руху.
Тема 8.
Закони Кеплера. Елементи планетних орбіт.
Добовий та горизонтальний паралакси. Визначення відстаней до тіл Сонячної системи.
Масштаби Сонячної системи.
Видимий рух і фази Місяця. Драконічний місяць. Сонячні та місячні затемнення, їх
періодичність, умови настання. Сарос.
Тема 9.
Закон Всесвітнього тяжіння та задача двох тіл.
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Узагальнені закони Кеплера. Визначення мас небесних тіл. Космічні швидкості.
Дослідження тіл Сонячної системи космічними апаратами. Гоманівські траєкторії. Поняття
про задачу трьох і більше тіл. Збурений рух, відкриття нових планет.
Тема 10.
Система Земля-Місяць. Припливи та відпливи, еволюція системи; прецесія та нутація.
Телескопи, їх системи.
Радіотелескопи та радіоінтерферометри.
Телескопи ІЧ-, УФ- та Х-діапазонів.
Реєстрація енергії у позаоптичних діапазонах. Нейтринні та гравітаційно-хвильові
детектори.
Найважливіші обсерваторії світу та України.
Тема 11.
Сонце, його параметри та характеристика. Спектр та хімічний склад Сонця. Фотосфера,
хромосфера, та корона. Сонячна активність, її циклічність. Центри активності. Плями,
факели, протуберанці, спалахи. Вплив активності Сонця на земні явища. Використання
сонячної енергії.
Великі планети, дві їх групи. Земля та її супутник Місяць. Дослідження планет
міжпланетними автоматичними станціями. Дослідження Місяця експедиціями астронавтів.
Меркурій, Венера, Марс та його супутники.
Тема 12.
Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, супутники планет-гігантів та їх кільця. Система
Плутон-Харон.
Малі тіла сонячної системи. Астероїди. Комети. Метеори і метеорні потоки.
Метеорити.
Змістовий модуль 3.
Фізика зір і туманностей. Основи галактичної та позагалактичної астрономії.
Проблеми сучасної космогонії та космології.
Тема 13.
Відстані до зір та їх визначення. Абсолютна та видима зоряна величина. Закон ВебераФехнера. Світність, радіус та температура зір.
Спектри зір, спектральна класифікація. Діаграма Герцшпрунга-Рессела.
Тема 14.
Фізичні умови в надрах зір та джерела їх енергії. Моделі зір. Білі карлики, нейтронні
зорі та чорні дірки.
Подвійні та кратні зорі. Візуально-подвійні, затемнювано-подвійні та спектральноподвійні зорі. Визначення мас подвійних систем. Тісні подвійні пари.
Тема 15.
Пульсуючі змінні зорі. Цефеїди. Теорія пульсацій зір.
Еруптивні змінні зорі. Нові та наднові зорі. Пульсари, рентгенівські змінні зорі.
Фізичні процеси у туманностях. Світлі та темні туманності. Зони НП.
Тема 16.
Наша Галактика, положення та рух у ній Сонячної системи. Галактичні координати.
Зоряна статистика.
Зоряні скупчення; кульові та розсіяні скупчення, зоряні асоціації.
Структура Галактики, власні рухи зір.
Тема 17.
Позагалактична астрономія. Класифікація Галактик, відстані до них. Червоне зміщення
у спектрах Галактик та його тлумачення. Ядра Галактик та їх активність. Радіогалактики та
квазари. Розподіл Галактик у просторі.
Тема 18.
Елементи космогонії. Формування Галактик. Ранні стадії еволюції зір. Прикінцеві
стадії еволюції зір; гравітаційний колапс. Елементи планетної космогонії; проблема
походження сонячної системи.
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Поняття про космологію. Моделі Всесвіту. Гаряча модель Всесвіту; її обґрунтування.
Ранні стадії розвитку Всесвіту. Закрита та відкрита моделі. Віддалене майбутнє Всесвіту.
Проблема позаземних цивілізацій. НЛО.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Викладацький склад: Мохун С.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики та
методики її викладання.

Ідентифікація.
ФС 23. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ
(VІ семестр, 54 години, 1,5 кредити)
Предметом вивчення навчальної дисципліни зорієнтована на підготовку спеціаліста у
вищих педагогічних закладах освіти і повинна забезпечити розвиток у майбутнього вчителя
достатньо широкий погляд на наближені обчислення з різних тем, кваліфіковано вести
факультативні та індивідуальні заняття з учнями.
Метою викладання навчальної дисципліни «Чисельні методи» є набуття теоретичних
знань та практичних навичок вивчення точних і наближених методів розв’язування
прикладних задач, а також програмування цих методів засобами мови програмування. Крім
цього, частина тем передбачає для додаткового вивчення використання пакетів прикладних
програм, а також засобів Mіcrosoft Excel.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Чисельні методи» є формування
системного підходу до розв’язування математичних задач прикладного характеру;
програмування методів за допомогою сучасних мов програмування; аналіз одержаних
результатів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основи теорії похибок для функцій від однієї та кількох змінних;
умови виділення відрізка з єдиним коренем;
спосіб побудови n-го наближення до кореня рівняння для кожного з методів;
спосіб проведення звичайних жорданових виключень і методи відшукання розв’язків
системи лінійних рівнянь за їхньою допомогою;
способи перетворення системи до приведеного вигляду з подальшою реалізацією
наближених методів;
основні способи відшукання наближених значень функції за допомогою
інтерполяційних многочленів Лагранжа та Ньютона, відмінності між цими
многочленами;
основні методи відшукання значення визначеного інтеграла за допомогою наближених
методів;
алгоритми побудови графіка похідної за заданим графіком функції;
методи відшукання розв’язків задачі Коші для звичайних диференціальних і
диференціальних рівнянь у часткових похідних;
вміти:
проводити округлення чисел, знаходити вірні і сумнівні цифри;
виділяти відрізок, на якому знаходиться єдиний розв’язок нелінійного рівняння
кількома способами;
знаходити розв’язок нелінійного рівняння з наперед заданою точністю;
відшуковувати розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь як точними методами,
так і наближеними з наперед заданою точністю;
знаходити значення функції, заданої таблично, використовуючи інтерполяційні
многочлени Лагранжа та Ньютона;
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обчислювати похідні кількох порядків, будувати графік похідної за заданим графіком
функції;
встановлювати наближене значення визначеного інтегралу від функції, заданої
аналітично та графічно;
знаходити розв’язок задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого і
другого порядку, а також систем звичайних диференціальних рівнянь
однокроковими та багатокроковими методами;
виконувати чисельне інтегрування диференціальних рівнянь у частинних похідних;
до кожного з методів складати програми на одній із мов програмування, проводити
аналіз отриманих результатів.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Наближені методи розв’язування нелінійних рівнянь;
точні та наближені методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь;
інтерполювання функцій
Основні поняття про чисельні методи. Історія розвитку методів обчислень.
Класифікація методів за різними ознаками. Етапи розв’язування задач чисельними методами:
постановка задачі і побудова математичної моделі задачі, вибір чисельного методу, побудова
алгоритму методу, реалізація методу обчислень. Приклади. Абсолютна і відносна похибки.
Правила округлення чисел. Значущі, вірні і сумнівні цифри. Похибки, їх класифікація.
Похибки при арифметичних діях з наближеними числами. Похибки при обчисленні
наближених значень функції однієї змінної. Похибки при обчисленні наближених значень
функції кількох змінних. Стійкість та коректність задач.
Відшукання розв’язків нелінійного рівняння. Постановка задачі. Виділення відрізка,
на якому знаходиться єдиний корінь: умови виділення відрізка, графічний метод відділення
відрізка, метод проб, метод виділення проміжків монотонності. Оцінка наближеного
значення кореня. Суть методу послідовного наближення. Поняття про методи хорд,
дотичних, комбінований. Доведення збіжності методів. Оцінка точності методів. Метод
половинного поділу. Визначення кількості кроків, необхідних для отримання кореня із
заданою точністю, Метод простої ітерації. Збіжність методу. Відшукання параметра
збіжності .
Розв’язування систем лінійних рівнянь. Постановка задачі. Розв’язування системи
методом Крамера. Ефективність методу. Поняття про звичайні жорданові виключення.
Умови виконання обчислень. Приклад. Методи Жордана — Гауса і Гауса. Відшукання
оберненої матриці. Використання звичайних жорданових виключень при відшуканні
розв’язку системи лінійних рівнянь за допомогою методу оберненої матриці. Метод простої
ітерації. Обґрунтування методу. Метод Зейделя. Умови збіжності послідовних наближень.
Оцінка точності ітераційних методів.
Інтерполювання функцій. Постановка задачі. Алгебраїчний інтерполяційний
многочлен. Лінійне інтерполювання. Інтерполяційний многочлен у формі Лагранжа. Поняття
про скінченні різниці, їхні властивості. Інтерполяційний многочлен Ньютона першого і
другого виду. Зворотна інтерполяція. Многочлени Чебишева.
Змістовий модуль 2.
Точні та наближені методи відшукання значення визначеного інтеграла;
наближене диференціювання; розв’язування задачі Коші
Наближене диференціювання. Постановка задачі. Загальний випадок обчислення
похідній довільного порядку. Непереборна похибка формул чисельного диференціювання.
Графічне диференціювання.
Наближене обчислення визначених інтегралів. Постановка задачі. Формула лівих,
правих, середніх прямокутників. Випадок нерівномірних вузлів. Похибка обчислення.
Формула трапецій. Оцінка похибки. Формула Сімпсона. Умови застосування. Формула
Монте-Карло. Формула обчислення інтегралу з наперед заданою точністю. Графічне
інтегрування.
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Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь. Постановка задачі.
Чисельні методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь. Методи
Ейлера, у тому числі і модифікований, та Рунге — Кутта. Багатокрокові методи (Мілна та
Адамса). Чисельне інтегрування диференціальних рівнянь у частинних похідних, початкові і
крайові умови.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.

Ідентифікація.
ФС 24. ШКІЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ
(216 год., 6 кредитів)

Шкільний курс фізики
(І семестр, 162 год., 4,5 кредитів)
Метою вивчення даної дисципліни є узагальнення та систематизація знань студентів з
шкільного курсу фізики з метою їх підготовки до вивчення загального курсу фізики вищої
школи.
Завдання: дати студентам знання основ фізики на сучасному рівні у повній складності,
основних понять фізики, теорії та їх застосування на практиці.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- сутність фундаментальних наукових законів;
- основні поняття і закони фізики;
- показати розвиток фундаментальних ідей і принципів фізики;
вміти:
- описувати і систематизувати результати спостережень;
- планувати і проводити невеликі експериментальні дослідження;
- проводити вимірювання фізичних величин, робити узагальнені висновки.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Механіка. Основи динаміки.
Тема 1. Основи кінематики. Механічний рух. Рівномірний і рівноприскорений
прямолінійні рухи. Швидкість. Прискорення. Прискорення вільного падіння.
Тема 2. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Криволінійний рух. Рух по колу.
Період і частота обертання. Кутова швидкість. Доцентрове прискорення.
Тема 3. Основи динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальна система відліку.
Рівнодійна сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.
Тема 4. Сили в механіці. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Закон всесвітнього
тяжіння. Сила пружності. Закон Гука.
Тема 5. Сила тертя. Момент сили. Види рівноваги. Умови рівноваги. Архімедова сила.
Умови плавання тіл.
Змістовий модуль 2.Молекулярна фізика і термодинаміка.
Тема 1. Основні положення МКТ. Дослідне обгрунтування положень МКТ.
Тема 2. Маса і розміри молекул. Стала Авогадро. Ідеальний газ.
Тема 3. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура та способи її
вимірювання. Абсолютна температура.
Тема 4. Рівняння стану ідеального газу. Ізотермічний, ізохорний та ізобарний процеси.
Властивості твердих тіл, рідин і газів.
Тема 5. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Перший закон термодинаміки.
Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
Тема 6. Рівняння теплового балансу. Теплові двигуни. ПРицип дії теплових двигунів.
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Шкільний курс фізики
(ІІ семестр, 54 год., 1,5 кредиту)
Метою викладання навчальної дисципліни «Шкільний курс фізики» є систематизоване
вивчення основних фізичних теорій, формування світогляду і наукового стилю мислення
студентів першого курсу, оволодіння методами наукового пізнання та усвідомлення
фізичного знання на рівні, необхідному для продовження фізичної освіти.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Шкільний курс фізики» є:
– сформувати у студентів базові фізичні знання про явища природи, розкрити
історичний шлях розвитку фізики, ознайомити їх з діяльністю та внеском відомих
зарубіжних і вітчизняних фізиків;
– розкрити сутність фундаментальних наукових фактів, основних понять і законів
фізики, показати розвиток фундаментальних ідей і принципів фізики;
– сформувати у студентів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та
евристичні способи пошуку розв’язання проблем;
– сформувати і розвинути в студентів експериментальні вміння і дослідницькі навички,
вміння описувати і систематизувати результати спостережень, планувати і проводити
невеликі експериментальні дослідження, проводити вимірювання фізичних величин, робити
узагальнення і висновки;
– розкрити роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві й техніці,
сутність наукового пізнання засобами фізики, сприяти розвитку інтересу студентів до
фізики;
– спонукати студентів до критичного мислення, застосовувати набуті знання в
практичній діяльності, для адекватного відображення природних явищ засобами фізики;
– сформувати в них початкові уявлення про фізичну картину світу, на конкретних
прикладах показати прояви моральності щодо використання наукового знання в
життєдіяльності людини і природокористуванні.
Головна увага в ШКФ звертається на пояснення сутності фізичних явищ, причому
робиться це на високому науковому рівні і, разом з тим, в доступній формі. Характерною
особливістю ШКФ є спеціально підібрані до всіх тем задачі, розв’язування яких розкриває
суть явищ, що вивчаються, і закономірності протікання тих чи інших фізичних процесів.
ШКФ направлений на узагальнення та систематизацію знань студентів із шкільного
курсу фізики з метою їх підготовки до вивчення загального курсу фізики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 властивості електричного поля, принцип суперпозиції, зв’язок напруженості
електричного поля з різницею потенціалів;
 сутність силової та енергетичної характеристик електричного поля, поляризації
діелектриків;
 вплив провідників і діелектриків на електричне поле;
 природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках,
вакуумі, закон Ома для повного кола, технічне застосування напівпровідникових приладів;
 сутність електронної провідності металів та електропровідності напівпровідників,
залежності опору провідників та напівпровідників від температури, поняття плазми;
 природу електромагнітної взаємодії, дію магнітного поля на провідник зі струмом,
принцип дії електродвигуна, закон електромагнітної індукції, будову трансформатора;
 сутність явища електромагнітної індукції, змінного струму як вимушених
електромагнітних коливань;
 природу електромагнітних коливань, утворення електромагнітних хвиль,
властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот;
 сутність гармонічних електромагнітних коливань, радіомовлення і телебачення,
радіолокації, стільникового зв’язку. супутникового телебачення;
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 особливості поширення світла в різних середовищах, закони відбивання і
заломлення світла, принцип Гюйгенса-Френеля, гіпотезу М.Планка, квантові властивості
світла, закони зовнішнього фотоефекту, принцип дії квантових генераторів;
 сутність світла як електромагнітної хвилі, показника заломлення, інтерференції,
дифракції, дисперсії та поляризації світла, голографії, фотоефекту, корпускулярнохвильового дуалізму;
 ядерну модель атома, квантові постулати Н.Бора, фізичні основи ядерної
енергетики, види радіоактивного випромінювання, закон радіоактивного розпаду, способи
радіоактивного захисту людини, загальну характеристику елементарних частинок;
 сутність випромінювання і поглинання світла атомами, спектрального аналізу,
ядерних реакцій, ланцюгової реакції поділу ядер урану, радіоактивності, кваркової моделі
елементарних частинок
вміти:

зображувати електричне поле за допомогою силових ліній, схеми з’єднань
конденсаторів;

класифікувати електричні поля на однорідні і неоднорідні;

розв’язувати фізичні задачі на розрахунок напруженості і потенціалу електричного
поля, взаємодію електричних зарядів, здійснену роботу під час переміщення заряду,
електроємність, електроємності при послідовному і паралельному з’єднанні конденсаторів,
енергію електричного поля;

вміють розрізняти послідовне і паралельне з’єднання провідників в електричному
колі;

розв’язувати фізичні задачі на закон Ома для повного кола, розрахунок
електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників, визначення роботи та
потужності електричного струму;

пояснити дію магнітного поля на рухомі заряджені частинки, магнітні властивості
речовини, утворення індукційного струму, дію трансформатора;

зображувати магнітні поля за допомогою силових ліній, визначати напрям
індукційного струму, сили Лоренца та Ампера;

розв’язувати фізичні задачі на взаємодію магнітного поля з провідником зі
струмом, застосування формул сили Ампера, сили Лоренца, закон електромагнітної індукції,
ЕРС самоіндукції, енергії магнітного поля, на визначення характеристик змінного струму,
коефіцієнта трансформації;

пояснити перетворення енергії в коливальному контурі, вимушені коливання,
резонанс, принцип дії радіотелефонного зв’язку;

розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи рівняння електромагнітних гармонічних
коливань, на перетворення енергії в коливальному контурі, взаємозв’язок швидкості
поширення хвилі з її довжиною і частотою;

пояснити поглинання і розсіювання світла, утворення інтерференційних і
дифракційних картин, дисперсійний спектр світла, тиск світла, фотохімічні реакції і
люмінесценцію, призначення мікроскопа і телескопа;

будувати зображення, одержані за допомогою дзеркал і лінз;

розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони відбивання і заломлення світла,
інтерференції та дифракція світла, рівняння фотоефекту, формулу енергії та імпульсу кванта
світла;

пояснити енергетичні стани атома, атомні і молекулярні спектри, природу
рентгенівського випромінювання, існування ізотопів, стійкість ядер, дефект мас, протоннонейтронну модель атомного ядра;

класифікувати елементарні частинки;

розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи квантові постулати Н.Бора, енергію
зв’язку атомного ядра, закон радіоактивного розпаду, (дозиметричні величини), на ядерні
реакції, (на ККД ядерних реакторів).
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Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного
поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів. Закон Кулона.
Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі.
Діелектрики в
електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. Вплив
електричного поля на живі організми.
Тема 2. 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.
Тема 3. 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.
Тема 4. 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.
Змістовий модуль 2.
Тема 5. 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.
Тема 6. 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.
Тема 7. 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.
Тема 8. 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.
Змістовий модуль 3.
Тема 9. 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.
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Тема 10. 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.
Тема 11. 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.
Тема 12. 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.
Тема 13. 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.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: нормативна дисципліна.
Викладацький склад: Бачинський Ю.Г., кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики та
методики її викладання.

Ідентифікація.
ВУ 01. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
(VІ семестр, 72 год., 2 кредити)
Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми
ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових
економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до
подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання
економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами
методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей,
рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх
матеріальних і соціально-економічних потреб.
Формування вмінь: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати оцінку економічним
ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Статус: вибіркова.
Завдання: сформувати вміння: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати
оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік
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Ідентифікація.
ВУ 02. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА
(VІ семестр, 72 год., 2 кредити)
Етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з важливими філософськими
галузями знань про людину: етикою – предметом якої є мораль і естетикою – предметом
якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне
розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних
понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва
і художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньоестетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно
довершує світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому розумінню місця
людини в світі, здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів,
сприяє їх витонченню і ушляхетненню.
Вивчення етики і естетики передбачає формування вміння працювати з філософськоетичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст,
аргументувати власну позицію щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути
навички критичного мислення та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік

Ідентифікація.
ВУ 03. ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ
(ІV семестр, 72 год., 2 кредити)
Мета: навчити майбутніх вчителів фізики і математики аналізувати та
систематизувати історичні факти з розвитку науки.
Завдання курсу:
 проаналізувати розвиток науки і техніки;
 побудувати еволюційну картину розвитку науки;
 висвітлити внесок українських вчених у розвиток науки і техніки.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: історію розвитку науки і техніки.
вміти: використовувати різні форми історичного матеріалу на уроках фізики і
математики у середній школі.
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Характеристика основних етапів розвитку науки.
Тема 1. Періодизації історії науки.
Поняття «наука». Класифікації наук. Періодизації історії науки. Зв’язок історії науки і
техніки із шкільним курсом фізики. Форми висвітлення історичного матеріалу на уроках
фізики і математики у середній школі (вивчення матеріалу в історичній послідовності,
історичні огляди, описи експериментів, біографії вчених і фрагментарні біографічні
відомості, задачі з історичним змістом, демонстрація моделей історичних приладів).
Тема 2. Наука епохи Античності (VI ст. до н.е. – V ст. н.е.).
Наука Давнього Сходу. Натурфілософія Давнього Греції. Елліністичний період розвитку
науки.
Тема 3. Наука епохи Середньовіччя (VI ст. н.е. – XIV ст. н.е.).
Наука арабських та середньоазіатських країн. Фізичні дослідження Китаю та Індії.
Розвиток науки у Європі. Зародження науки у Київській Русі.
Тема 4. Наука епохи Відродження (XV ст. н.е. – XVI ст. н.е.).
Дослід – джерело пізнання (роботи Н. Кузанського, Леонардо да Вінчі). Побудова
геліоцентричної системи світу (роботи Н. Кузанського, Н. Коперніка, Дж. Бруно, І. Кеплера).
Становлення статики та гідростатики (роботи С. Стевіна).
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Тема 5. Cтановлення науки (початок XVII ст. н.е. – початок XX ст. н.е.).
Галілео Галілей – основоположник експериментального методу. І. Ньютон – творець
класичної фізики.
Відкриття законів збереження. Розвиток молекулярної фізики (розвиток термометрії,
встановлення газових законів). Розвиток оптики (становлення хвильової оптики, фотометрії).
Зародження
атомної
фізики
(роботи
В. Рентгена,
А. Беккереля,
Дж. Томсон,
М. Складовської-Кюрі, П. Кюрі, М. Планка, Ф. Содді).
Тема 6. Період сучасної науки.
I-й етап розвитку. Створення спеціальної теорії відносності. Становлення
нерелятивістської квантової механіки (роботи Е. Резерфорда, Н. Бора, А. Комптона, Л. де
Бройля, Е. Шредінгера, В. Гейзенберга).
II-й етап розвитку. Становлення ядерної фізики (роботи К. Андерсона, Дж. Чедвіка,
Дж. Кокрофта, Е. Уолтона). Розвиток фізики твердого тіла.
III-й етап розвитку. Розвиток фізики елементарних частинок.
Сучасні дослідження в області фізики.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.
Викладацький склад: Корсун І.В., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри фізики та
методики її викладання.

Ідентифікація.
ВУ 04. ПРАВОЗНАВСТВО
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр.
Мета: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію
формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу
України.
Завдання: ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику;
формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати
переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до
протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні
та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися
вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами
права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у
майбутній роботі з учнівською молоддю.
Зміст дисципліни. Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов
всіх головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною
для студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується
із традиційною для юристів послідовністю галузей права.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік

Ідентифікація.
ВУ 05. ЛОГІКА
(ІІІ семестр, 72 год., 2 кредити)
Як навчальна дисципліна логіка надає теоретичний і методичний матеріал, необхідний
для формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного
мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення – поняття,
судження й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних
законів (принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації.
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Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш поширеними в
практиці схемами і прийомами міркувань, активне використання в процесі мислення та
спілкування їх основних методів – дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння
розпізнавати та виявляти логічні помилки як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях
інших людей, сприяє вдосконаленню логічної культури, формуванню сучасного стилю
мислення, що поєднує в собі точність і образність думки, вихованню дисципліни думки.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.
Викладацький склад:

Ідентифікація.
ВУ 06. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
(ІV семестр, 72 год., 2 кредити)
Метою курсу є ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових підходів до
вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в
умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму;
поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні
процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про
конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державноцерковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і
релігійних організацій.
Завдання курсу полягає у формуванні у студентів цілісного світоглядного уявлення про
релігійні процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному
розвитку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: об’єкт, предмет, сутність, особливості, тенденції, функціональність релігії в
контексті релігійних процесів у світі й Україні; класифікацію релігій за рівнями їх
історичного розвитку та етнічною ознакою; історичні умови зародження та розвитку
світових релігій, їх зміст, основні течії та тенденції розвитку в сучасних умовах; особливості
поширення християнства в Україні та його інституалізаційні вияви; основні положення
Конституції України, українські законодавства про свободу совісті та релігійні організації,
права та обов’язки громадян у сфері релігії, віросповідання та світоглядної орієнтації.
вміти: формувати власну світоглядну позицію щодо релігії, церкви, богослов’ятеології, національної духовної культури, її цінностей;
розрізняти особливості і спрямованість конфесійної діяльності різних релігійних
організацій з метою адекватної оцінки заходів, спрямованих на відродження духовної
культури української нації, суспільний діалог віруючих різних релігій та віруючих і
невіруючих, для побудови демократичного громадянського суспільства;
проводити профілактичні заходи, вести роз’яснювальну роботу з метою упередження і
подолання релігійного екстремізму і фанатизму, явищ політизації релігії, протидіяти
використанню релігії для розпалювання расової, міжнаціональної ворожнечі, посяганню на
права і свободу людини;
контактувати цивілізовано і професійно в процесі фахової діяльності з представниками
інших релігій і конфесій й підтримувати толерантні, гуманні стосунки з віруючими різних
релігій і невіруючими й, таким чином, сприяти становленню громадянського суспільства,
збереженню стабільності й безпеки України.
Нормативна дисципліна чи дисципліна за вибором: дисципліна за вибором.
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Ідентифікація.
ВУ 07. СОЦІОЛОГІЯ
(VІ семестр, 72 год., 2 кредити)
Статус: вибіркова.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Мета: формування знань про природу соціальної реальності на базі засвоєння
основних категорій науки, теоретико — методологічних підходів аналізу суспільних явищ і
процесів, особливостей механізму функціонування соціальних систем суспільства.
Завдання: сформувати вміння конструювати зміст навчального матеріалу,
використовувати методи дослідження соціальної дійсності для аналізу соціально —
політичних і соціально — економічних процесів у суспільстві; працювати з
першоджерелами; здійснювати інтерпретацію, пояснення і оцінку соціологічних вчень;
сформувати власну світоглядну позицію, щодо явищ і процесів сьогодення; володіти
термінами в обсязі, який дає змогу оформити ідею.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль —
залік
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7. ГЛОСАРІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Акредитація — процедура надання вищому навчальному закладові певного типу права
провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації,
відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового,
науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади —
встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів
вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.
Вид діяльності (людини) — характеристика діяльності залежно від способів і форм її
здійснення.
Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом
діяльності протягом усього циклу існування об’єкта.
Вимога — норма, правило.
Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному
закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту
навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям
певної кваліфікації за підсумками державної атестації;
Вищий навчальний заклад — освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і
діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньопрофесійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними
рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх
покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також
здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
Галузь знань — група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності
узагальнених структур діяльності.
Діяльність (діяльність людини)
— динамічна система взаємодій людини із
навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються
внаслідок виникнення у неї певних потреб. У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт
діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкту діяльності.
Діяльність інноваційна — див. Інноваційна діяльність.
Зміст вищої освіти — обумовлена цілями та потребами суспільства система знань,
умінь і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в процесі навчання з
урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та
мистецтва.
Зміст навчання — структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої
забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання
поділяється на:
 нормативну частину змісту навчання — обов’язковий для засвоєння зміст
навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як
змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації;
 вибіркову частину змісту навчання — рекомендований для засвоєння зміст
навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації,
призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у
фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих
навчальних закладів.
Змістовий модуль — система навчальних елементів, що поєднані за ознакою
відповідності певному навчальному об’єктові.
Знання — результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і
логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання — категорія, яка
віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання
виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка
має певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у
вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії.
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Знання фундаментальні — знання щодо соціальних і професійних норм діяльності
особи, основа її освіти та професійної підготовки. Формують здатність особи опановувати
нові знання, орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що
прогнозуються. Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях:
 напрями підготовки до певної галузі освіти;
 спеціальності до напряму підготовки;
 спеціалізації спеціальності до спеціальності.
Індивідуалізація навчання — організація процесу навчання, яка передбачає його
модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається.
Інновації
— новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і (або) соціальної сфери.
Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок
нових конкурентноздатних товарів і послуг.
Кваліфікація — здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.
Визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки
реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в
цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.
У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку,
кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії.
Контроль якості вищої освіти — система заходів, які здійснює третя сторона з метою
перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх
порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої
освіти.
Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) — обсяг
навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих
навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні
оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54
години навчального часу (сума годин аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень).
Кредит ЕCTS (заліковий кредит) — одиниця Європейської кредитно-трансферної та
акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає навчальне навантаження
необхідне для засвоєння змістових модулів.
Культура (водоростей, безхребетних, мікроорганізмів) — група організмів, яка
отримується в штучних умовах для промислової, наукової мети (біотестування, отримання
біологічно активних препаратів тощо).
Ліцензування — процедура визнання спроможності вищого навчального закладу
певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та
кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо
кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Навчальна дисципліна — педагогічно адаптована система понять про явища,
закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності
різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто
навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Навчальний план — складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка
розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми
підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення
навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також
форми проведення підсумкового контролю.
Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті — група
спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки.
Норма — сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та
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поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу.
Нормативний термін навчання — термін навчання за денною (очною) формою,
необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і
встановлений стандартом вищої освіти.
Освітній рівень вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня
сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка
відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;
Освітні рівні:
 Неповна вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста.
 Базова вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
 Повна вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує
сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є
достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
або магістра.
Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти — освітньо-кваліфікаційний рівень
вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань,
умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки
(роботи) певного рівня професійної діяльності
Освітньо-кваліфікаційні рівні:
 Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі
повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула базову вищу освіту,
фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності),
достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності,
що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період навчання за освітньопрофесійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого —
четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за
індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або
іншому акредитованому вищому навчальному закладі.
Освітня діяльність — діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої
освіти, з видачею відповідного документа.
Проблема — ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового,
організаційного або іншого характеру і являє собою перешкоди, що виникають при
досягненні суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності.
Показник якості вищої освіти — кількісна характеристика якості особистості
випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його
навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності.
Професія — набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань
та обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником.
Професійна підготовка — здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки
або спеціальністю.
Рівень якості вищої освіти — відносна характеристика якості вищої освіти, що
ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних
іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим еталоном,
що репрезентується стандартом вищої освіти.
Сертифікація фахівця — процедура визначення відповідності професійно важливих
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властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних
документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації.
Система вищої освіти — це сукупність взаємодіючих послідовних стандартів вищої
освіти;
 вищих навчальних закладів усіх форм власності;
 інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти;
 органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти.
Спеціальність (у сфері освіти) — категорія, що характеризує спрямованість і зміст
навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об’єкт діяльності або
виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його
діяльності й сферу застосування його праці); є адекватним відображенням наявної у сфері
праці спеціальності (кваліфікації).
Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або спеціаліста,
або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих
функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють
вимоги сфери праці до спеціальності.
Спеціалізація за спеціальністю — категорія, що характеризує відмінності окремих
задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов
діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань,
використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється,
або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних
завдань та обов'язків.
Стандарти вищої освіти — сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти,
зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання.
Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного
рівня громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг
стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних
закладів. Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти,
галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.
Структурно-логічна схема підготовки — наукове й методичне обґрунтування
процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. труктурно-логічна схема
підготовки надається у вигляді мережі міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки
або спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної
програми підготовки.
Тест — стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для
встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У
психологічній діагностиці — стандартизований, часто обмежений у часі іспит.
Технологія навчання — сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання
соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання.
Тип діяльності — характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм
її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності — системою, що
характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності.
Уміння — здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та
навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції.
Цикл підготовки — сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки
(змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх
змісту до спільного освітнього або професійного напряму.
Якість вищої освіти — сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її
професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює
здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства.
Якість освітньої діяльності — сукупність характеристик системи вищої освіти та її
складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої
особи або(та) суспільства.

