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 Силабус навчальної дисципліни 

«ФІЗИКА» 

Освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент. 

Електротехнічні системи електроспоживання» 

 

          Галузь знань: 14  «Енергетична інженерія» 

                

  Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

 

Рівень вищої освіти 

(перший (бакалаврський) 

перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента ОП 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1-2 (перший-другий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

300/10 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основний, базовий курс фізики для технічних спеціальностей.  

Викладаються основи класичної механіки, спеціальної теорії 

відносності, молекулярної фізики, термодинаміки, 

електродинаміки, оптики, атомної фізики, елементи квантової 

механіки, фізика атомного ядра та твердого тіла.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення основних 

фізичних явищ та ідей; оволодіння фундаментальними поняттями, 

законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами 

фізичного дослідження та ознайомлення з сучасною 

експериментальною фізичною апаратурою.  

Дисципліна «Фізика» у переліку компонент освітньо-професійної 

програми знаходиться у циклі професійної підготовки. Знання та 

навички, надбані студентом при вивченні даної дисципліни, 

необхідні йому для подальшого вивчення спеціальних дисциплін. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Засвоївши курс фізики, студенти вказаного напряму підготовки 

повинні з повним розумінням знати фундаментальні закони фізики 

і методи їх досліджень, а також вміти застосовувати ці знання при 

розгляді окремих явищ, використовувати їх фізичну суть; вміти  

поєднувати  макроскопічні  явища  з  їх  мікроскопічним  

механізмом;  вміти використовувати знання з курсу загальної 

фізики при вивченні інших дисциплін як загальних, так і за фахом. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Компетентності, що забезпечує вивчення дисципліни: 

Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу,  можливість 

орієнтуватися у потоці наукової і технічної інформації.  

Здатність застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях.  

Здатність  моделювати  фізичні  явища згідно поставленої задачі у 

професії,  виконувати  теоретичні  та експериментальні 

дослідження.  

Здатність самостійно навчатися та опановувати нові знання.  

Вміння  працювати  з  науковим  обладнанням  та  

вимірювальними приладами,  обробляти  та  аналізувати  

результати  наукових досліджень,  вирішувати  прикладні  

інженерні  задачі  зі  своєї спеціальності. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Класична механіка. Релятивістська механіка. 

Молекулярна фізика та термодинаміка. Електрика та магнетизм. 

Коливання та хвилі. Оптика. Основи атомної та квантової фізики. 



Ядерна фізика. Елементи теорії твердого тіла. 

Види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання основних розділів вищої математики, зокрема 

математичного аналізу (диференціальне та інтегральне  

обчислювання), аналітичної геометрії та лінійної алгебри (дії з 

векторами), хімії (атомно-молекулярна теорія, будова атомів та 

молекул). 

Пореквізити Навчальна дисципліна “Загальна фізика” є базовою для вивчення 

навчальних дисциплін:  «Екологія за професійним спрямуванням», 

«Електротехнічні матеріали», «Теоретичні основи 

електротехніки», «Основи метрології, електричні вимірювання та 

прилади», «Електричні сис-теми та мережі», «Техніка високих 

напруг», «Альтернативні джерела електричної енергії», 

«Електромеханічні перетворювачі електричної енергії», 

«Теплотехнічні вимірювання», «Авіа-ційна світлотехніка та 

світлова сигналізація», «Аеродромні електрифіковані системи 

візуального забезпечення польотів». 

 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Фізика. Модуль 1. Механіка: Навч. посіб. / А. Г. Бовтрук, 

Ю. Т. Герасименко, Б. Ф. Лахін та ін.; за заг. ред. проф. 

А. П. Поліщука. – К. : НАУ, 2006.– 176 с. 

2. Фізика. Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка: 

Навч. посіб. / В. І. Благовісна, А. П. В’яла, С. М. Мєняйлов та ін.; 

за заг. ред. проф. А. П. Поліщука. – К. : НАУ, 2005.– 191 с. 

3. Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм: Навч. посіб. / 

Б. Ф. Лахін, С. Л. Максимов, А. П. Поліщук та ін.; за заг. ред. 

проф. А. П. Поліщука. – К. : НАУ, 2005. – 336 с. 

4. Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі: Навч. посіб. / Б. Ф. Лахін, 

К. К. Мартинчук, В. І. Оглобля та ін.; за заг. ред. проф. 

А. П. Поліщука. – К. : НАУ, 2009. – 232 с. 

5. Фізика. Модуль 5. Оптика: Навч. посіб. / А. П. Поліщук, 

Ж. О. Рудницька, І. А. Сліпухіна та ін.; за заг. ред. проф. 

А. П. Поліщука. – К.: НАУ, 2012. – 388 с. 

6. Фізика. Модуль 6. Вступ до квантової та атомної фізики: 

Навч.посіб / Г. Б. Бордюг, О. В. Грідякіна,С. П. Кручинін та ін.; за 

заг. ред. проф. А. П. Поліщука. – К. : НАУ, 2015.– 232 с. 

7. Фізика. Модуль 7. Початковий курс фізики твердого тіла та 

атомного ядра / А.П. Поліщук, С.М. Меняйлов, О.І. Білоус та ін.; .; 

за заг. ред. проф. А. П. Поліщука. – К. : НАУ, 2021.– 184 с 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційні аудиторії, навчальні лабораторії 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Загальної та прикладної фізики 

Факультет Аерокосмічний факультет (АКФ) 



Викладач(і) 

 

ПІБ викладача: Рудницька Жанна 

Олександрівна 

Посада: доцент 

Науковий  ступінь: кандидат пед. наук 

Вчене звання:доцент 

Профайл викладача:  

Тел.: +380 (44) 406 71 66 

E-mail: zanna.rudnytska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1.421  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9094  

 

Розробники   доцент Рудницька Ж.О.    

  

 

 

Завідувач кафедри  проф. Поліщук А.П. 

 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9094

