
 

 



 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування 

показників 

Напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна  

форма 

навчання 

Кількість кредитів  

- 

 
н  

 223 Медсестринство   

Лікувальна справа,  
Сестринська справа,  

Акушерська справа.  
221 Стоматологія  
Стоматологія,  

Стоматологія ортопедична. 
 226 Фармація, промислова фармація  
Фармація.  

 

 
 

Освітньо-професійний ступінь: 

фаховий молодший бакалавр 

 

Денна 

 Рік підготовки: 

1-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 245 

1-й, 2-й 3–й, 4–й 

Лекції 

 - - 

Практичні, семінарські 

160 85 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

- - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: диф. залік 



Пояснювальна записка 

 

Навчальна програма з  фізики й астрономії (рівень стандарту) розроблена на основі 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. 

Фізика та астрономія є фундаментальними науками, що вивчають загальні 
закономірності перебігу природних явищ, закладають основи світорозуміння на різних 
рівнях пізнання природи і дають загальне обґрунтування природничо-наукової картини 

світу. Крім наукового  вони мають важливе соціокультурне значення і є сьогодні 
невід’ємною складовою культури людської цивілізації, рушійною силою науково-

технічного та соціально-економічного прогресу. Сучасна фізика виступає  теоретичною 
основою сучасної техніки і технологій, а астрономія розкриває сутність пізнання матерії 
та Всесвіту. Це й визначає освітнє, світоглядне та виховне значення навчального предмета 

«Фізика і астрономія». Оскільки в старшій школі засвоєння фізичного і астрономічного 
компонентів освітньої галузі «Природознавство» мають споріднений предмет навчання, 

методи дослідження і, як правило, спільний внесок у формування наукової картини світу, 
пропонується  ці два компоненти об’єднати в єдиний навчальний предмет «Фізика і 
астрономія», не втрачаючи при цьому своєрідності кожного з цих складників.  

 

Формування ключових компетентностей студентів засобами предмету 

«Фізика і астрономія» 

Навчання фізики і астрономії здійснюється на компетентнісних засадах і 
передбачає формування ключових і предметних компетентностей студентів.  Засобами 

навчального предмету «Фізика і астрономія», незалежно від рівня його опанування 
здійснюється формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній 

людині для її життєдіяльності.  
Компетентнісний потенціал навчального предмета «Фізика і астрономія»  у 

формуванні ключових компетентностей студентів розкрито у таблиці. 

Ключова 

компетентність 

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні ресурси 

для її формування 

Спілкування 

державною/рідною  

мовою 

Уміння: 

- спілкуватися за проблематикою предмету сучасною  

науковою мовою з використанням усталених фізичних й астрономічних  
термінів та понять;  
- чітко та однозначно формулювати судження та аргументувати їх;  

- налагоджувати комунікації у процесі вирішення навчальних завдань  
та виконання проектів;  

- чітко та стисло викладати основний фізичний та астрономічний  
зміст питань у письмовій формі;  
- готувати та представляти повідомлення, доповіді та реферати,  

презентувати результати проектної діяльності. 
Ставлення: 

- виявляти ставлення та відзначати роль  вітчизняної науки  
та її видатних представників; цінувати наукову українську мову; 
- об’єктивно оцінювати інформаційні наукові новини, зокрема,  

з найбільш актуальних напрямів сучасної фізичної та астрономічної науки . 
Навчальні ресурси: 

- підручники та посібники, електронні освітні ресурси,  
віртуальні лабораторії.   

Спілкування 

іноземними мовами 
Уміння: 

- оперувати найбільш вживаними в міжнародній практиці фізичними  



та астрономічними термінами;  

- користуватися іншомовними джерелами як додатковими під 
 час виконання навчальних завдань та проектів;  
- представляти результати проектної діяльності в міжнародному  

науковому та освітньому просторі; брати участь в міжнародних фізичних  
та астрономічних конкурсах; 

- обговорювати науково-навчальні проблеми з використанням  
інформаційних ресурсів з учнями інших країн. 

Ставлення: 

- оцінювати особливості розвитку фізичної та астрономічної наук в світі,  
внесок зарубіжних учених у їх становлення та сучасні досягнення.   

Навчальні ресурси: 
- іншомовні інформаційні джерела. 

Математична 

компетентність 

Уміння: 

- застосовувати математичний апарат для розв’язування фізичних  
та астрономічних задач, обґрунтування та доведення тверджень;  
опрацювання, інтерпретації, оцінювання результатів експериментів і  

спостережень; побудови графіків фізичних процесів; моделювання 
 фізичних та астрономічних явищ у формі математичних рівнянь і  

співвідношень. 
Ставлення: 

- усвідомлювати важливість  математичних знань як інструментарію 

 природничих наук, необхідної умови практичної реалізації їх досягнень  
у техніці та технологіях. 

Навчальні ресурси: 

- інформаційні джерела, що містять розрахункові та експериментальні 
 завдання  з фізики та астрономії.  

Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: 

- пояснювати явища природи, розуміти принцип дії та будову 
 сучасної техніки, приладів та обладнання на основі фізичних  

та астрономічних знань; 
- характеризувати роль фізичних і астрономічних знань у формуванні  
природничо-наукової картини світу;  

- планувати та реалізовувати фізичні та астрономічні спостереження  
й експеримент, фіксувати та опрацьовувати й правильно інтерпретувати  

 та оцінювати  їх результати; 
 - добирати методи та засоби дослідження природних явищ, адекватні  
поставленим завданням. 

Ставлення: 

- усвідомлювати значення фізики й астрономії для дослідження  

навколишнього світу;  
- оцінювати сучасні досягнення природничих наук та перспективи  
їх подальшого розвитку; 

- виявляти ставлення до актуальних проблем сучасного природознавства;  
- формулювати оціночні судження та пропонувати шляхи  

вирішення науково-освітніх завдань.  
Навчальні ресурси: 

- сучасна наукова-популярна інформація; 

- матеріали та результати конкурсів дослідницьких робіт;  
- навчальне обладнання. 

Інформаційно-

цифрова 

Уміння: 

- використовувати інформаційні системи для швидкого  



компетентність та цілеспрямованого пошуку інформації;  

- визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну інформацію,  
оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію; 
- користуватися сучасними гаджетами  як  інструментальними та  

вимірювальними засобами;  
-  працювати з віртуальними лабораторіями, програмами-симуляторами;  

- створювати та досліджувати моделі фізичних і астрономічних явищ.  
Ставлення: 

- дотримуватися етичних норм під час роботи з інформаційними  

ресурсами.  
Навчальні ресурси: 

- електронні освітні ресурси та віртуальні лабораторії.  

Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: 
- планувати самостійне опрацювання навчального матеріалу з фізики  

та астрономії;  
- визначати цілі навчальної діяльності  в короткотерміновому та  
довготерміновому періодах;  

 - здійснювати самостійний пошук інформації з використанням  
різних видів джерел; 

- виділяти головне в опрацьовуваній інформації;  
Ставлення: 

- критично оцінювати власні досягнення;  

- усвідомлювати важливість  самоосвіти для успішного життя.  
Навчальні ресурси: 

- навчальна та науково-популярна література;  

-  електронні освітні ресурси.  

Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: 

- приймати рішення щодо вибору найбільш оптимальних альтернатив  

під час вирішення навчальних завдань з фізики та астрономії;  
- організовувати колективну роботу над виконання навчальних проектів,  

розподіляти завдання між членами групи;  
- виявляти ініціативу та відповідальність під час групової роботи над 
 навчальними задачами;  

-  розраховувати на основі отриманих знань економічну ефективність 
 використання побутових приладів та обладнання, альтернативних 

 джерел енергії;  
- пропонувати способи та засоби економії енергетичних, часових,  
фізичних ресурсів під час у навчальному процесі та побуті.  

Ставлення: 

- утверджувати рівень самооцінки, що відповідає об’єктивним результатам 

 навчальної діяльності;  
- співвідносити очікувані результати та необхідні для їх  
досягнення ресурси;  

- усвідомлювати досяжність поставлених цілей як результату  
наполегливої праці;  

- оцінювати економічну ефективність прийнятих рішень під час  
вирішення навчальних та дослідницьких завдань з фізики й астрономії.  

Навчальні ресурси: 

- література про діяльність вчених-фізиків та астрономів, відкриття  
та виходи яких мали важливе значення для розвитку техніки і технологій  

 та мали відчутний економічний ефект;  
- інформація про використання сучасних наукових досягнень  



у промисловості та виробництві. 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: 

 - відстоювати аргументовано свої погляди на вирішення навчальних  
задач та сприймати аргументовані пропозицій товаришів;  

- дотримувати принципів демократичності та відповідальності 
 під час роботи в групі; 
- аналізувати значення досягнень вітчизняної природничої науки для 

 розвитку української держави, підвищення добробуту її громадян;  
- пропонувати шляхи підвищення рівня соціального розвитку на основі 

 сучасних фізико-астрономічних знань;  
- працювати у соціальних проектах. 

Ставлення: 

- оцінювати роль вітчизняної фізичної та астрономічної науки у  
розвитку людства;  

- усвідомлювати пріоритетність загальнолюдських цінностей  
та соціальних інтересів при вирішенні наукових, економічних та 
 технологічних проблем.  

Навчальні ресурси: 
- навчальні і соціальні проекти. 

Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: 

- визначити роль фізики та астрономії у становленні 
 загальнолюдської культури;  
- пояснювати взаємовплив природничих наук та образотворчого,  

музичного, літературного мистецтва;  
- наводити приклади творчої діяльності видатних українських  

та зарубіжних учених-фізиків і астрономів у різноманітних галузях  
культури та мистецтва.  

Ставлення: 

- усвідомлювати історичну єдність процесу розвитку природничої  
науки та культури людської цивілізації.  

Навчальні ресурси: 

- твори мистецтва, бібліографічні матеріали про життя та діяльність  
учених-фізиків та астрономів.  

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: 

- визначати чинники та фактори, які порушують екологічну 
 рівновагу в природі та побуті;  

- дотримуватися правил безпеки життєдіяльності в навальному  
процесі та побуті;  
- використовувати отримані знання для зменшення негативного  

впливу сучасної техніки та технології на себе та оточуючих, 
 забезпечення здорового способу життя;  

-  правильно утилізовувати побутові відходи та відпрацьовані  
джерела енергії і світла, несправні пристрої;  
- долучатися до заходів і проектів щодо відновлення довкілля;  

- дотримуватися правил екологічної поведінки. 
Ставлення:  

- усвідомлювати актуальність екологічних проблем у сучасному світі 
 та необхідність їх невідкладного вирішення;  
- використовуючи знання з  фізики й астрономії оцінювати  

екологічні загрози та ефективність різних способів їх подолання;  
- виявляти готовність практичними діями (через участь у проектах,  

житті громади)  сприяти вирішенню екологічних проблем вулиці,  



 

В основній школі вивчається базовий курс фізики, що закладає основи фізичного 
знання на явищному (феноменологічному) рівні. Початкові знання з астрономії в основній 
школі здобуваються в курсі «Природознавства» 5 класу, а також під час вивчення 

міжпредметних тем на уроках географії й фізики. Курс фiзики і астрономії старшої школи 
є продовженням першого концентру природничої освіти основної школи, який  забезпечив 

ознайомлення  з проявами фізичних і астрономічних явищ природи, оволодiння 
елементарними навичками їх пізнання, формування початкових уявлень про природничо-
наукову картину свiту, сутнiсть наукового пiзнання засобами фiзики й астрономії; 

фундаментальними науковими фактами, основними поняттями i законами з фiзики, 
розвитком фундаментальних iдей i принципiв, початковими відомостями про планету 

Земля, Сонячну систему, Землю i Мiсяць, освоєння космосу тощо. 
Зазначений у цій програмі зміст навчального матеріалу з фізики і астрономії не 

дублює зміст раніше вивченого базового курсу фізики основної школи, а зосереджений на 

тих питаннях, які поглиблюють раніше здобуті знання і вміння. У графі «Очікувані 
результати» конкретизовано які це  знання і як вони можуть бути застосовні.   

Наскрізними змістовими лініями курсу є категоріальні структури, що 
узгоджуються із загальними змістовими лініями освітньої галузі «Природознавство», а 
саме:  

- фізика і астрономія як фундаментальні науки,  методи пізнання,  методи і засоби 
фізичних та астрономічних досліджень, роль фізичних та астрономічних знань у житті 
суспільства, розвитку техніки і технологій, астрономія та фізика в житті людини, у 

розв’язанні екологічних проблем;   
- речовина і поле; фізичні властивості речовини та поля; кванти, елементарні 

частинки, корпускулярно-хвильовий дуалізм; нанофізика і нанотехнології; 
- рух і взаємодії; фундаментальні взаємодії; фізична суть явищ і процесів різної 

природи;  

- будова і розвиток Всесвіту, галактики, галактика «Молочний Шлях», Сонце і зорі; 
рух небесних світил, рух Сонячної системи в Галактиці, рух планет Сонячної системи.  

Загальноосвітніми завданнями курсу фізики і астрономії  старшої школи є:  
— формування в студентів системи фізичних і астрономічних  знань на основі 

сучасних  теорій (наукових фактів, понять, теоретичних моделей, законів, принципів) і 

розвиток у них здатності застосовувати набуті знання в пізнавальній практиці;  знань про 
походження природних об’єктів Всесвіту, їх фізичні властивості, закони руху й еволюцію, 

а також уявлень про походження, будову та еволюцію Всесвіту в цілому; 
— оволодіння студентами методологією природничо-наукового пізнання і 

науковим стилем мислення, усвідомлення суті  природничо-наукової картини світу та 

застосування їх для пояснення різних фізичних та астрономічних явищ і процесів, 
фізичної природи небесних тіл та їх систем; 

— формування в студентів загальних методів та алгоритмів розв’язування задач та 
проблемних завдань різними методами із застосуванням законів фізики та інших 
природних наук; евристичних прийомів пошуку розв’язку проблем адекватними засобами 

фізики й астрономії;  
— розвиток в студентів узагальненого експериментального вміння вести 

природничо-наукові дослідження методами  наукового пізнання (планування 
експерименту, вибір методу дослідження, вимірювання, обробка та інтерпретація 
одержаних результатів);  

— формування цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу 
та наукового світогляду студентів, розуміння ролі фізики і астрономії в пізнанні 

міста, країни.  

Навчальні ресурси: 
- дидактичні матеріали екологічного змісту.  



фундаментальних законів природи, використання яких є базою науково-технічного 
прогресу; розкриття значення фізичного й астрономічного знання в житті людини й 
суспільному розвитку, висвітлення етичних проблем наукового пізнання, формування 

екологічної культури людини засобами фізики й астрономії;  
— розвиток в студентів навичок пізнавальної діяльності у процесі навчання фізики 

й астрономії.  
Очікуваними результатами при цьому є:  

- знаннєвий компонент (знання і розуміння перебігу фізичних і астрономічних явищ 

та процесів);  
- діяльнісний компонент (здатність студентів застосовувати знання, уміння, навички, 

способи діяльності до розв’язання проблем, реальних життєвих ситуацій);  
- ціннісний компонент (емоційно-ціннісне ставлення студентів щодо об’єктів 

навчальної діяльності, сукупність ціннісних орієнтацій, мотивація, інтерес, 

готовність до навчання). 
 

Мета навчання фізики і астрономії на рівні стандарту узгоджується з цілями 
повної загальної середньої освіти і полягає у формуванні та розвитку предметних і 
ключових компетентностей випускників старшої школи, достатніх для засвоєння 

навчального предмета на рівні вимог державного стандарту.  
Програму навчання фізики й астрономії на рівні стандарту  орієнтовано на 

розуміння основних закономірностей перебігу фізичних і астрономічних явищ та 
процесів, загального уявлення про світ природи, його основні теоретичні засади й методи 
пізнання, усвідомлення ролі фізичного й астрономічного знання у житті людини й 

суспільному розвитку. Оволодiння навчальним матеріалом за цією програмою має 
забезпечити досягнення учнями рівня очікуваних результатів навчання, необхідного для їх 

оцінювання у формі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план 

Фізика та астрономія (всього 245 год) 

Номер 

теми Назва теми 

Кількість 

годин для 

вивчення 

теми 

Фізика (210 год) 

1 Вступ  4 
2 Механіка 40 
3 Молекулярна фізика та термодинаміка 40 
4 Електродинаміка 64 

5 Коливання та хвилі 40 
6 Квантова фізика 22 

 Разом: 210 

Астрономія (35 год) 

1 Основи практичної астрономії 4 

2 Фізика Сонячної системи  6 

3 Методи та засоби фізичних і астрономічних 
досліджень 

8 

4 Зорі і галактики 8 
5 Всесвіт 9 

 Разом: 35 

 Всього: 245 

4. Теми практичних занять 

Фізика 

Назва теми К-сть годин 

Вступ 

Світоглядний потенціал природничих наук. Роль фізичного та 
астрономічного знання в житті людини та суспільному розвитку. 

Початкові відомості про фундаментальні фізичні теорії як основу 
сучасної фізичної науки. 

2 

Астрономія як природнича наука. Основні етапи розвитку фізики та 

астрономії. Фізика як теоретична основа сучасної астрономії. 
2 

Механіка 

Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху 
тіла.  

2 

Рівномірний і нерівномірний прямолінійний рух. Відносність руху. 

Закон додавання швидкостей. 
2 

Прискорення. Рівноприскорений рух.  2 

Графіки  залежності кінематичних величин від часу для 
рівномірного і рівноприскореного прямолінійного руху. 

2 

Розв’язування задач 2 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.  Доцентрове 

прискорення. Кутова та лінійна швидкість, взаємозв’язок між ними. 
2 

Сили в механіці. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності 
Галілея. Маса.  

2 

Закони Ньютона та їх застосування для розв'язування задач. 2 



Розв’язування задач  

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння 

та вага тіла. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння.  
2 

Рух тіла під дією кількох сил. Закон Архімеда. 2 

Розв’язування задач 2 

Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл. Центр тяжіння та 
центр мас тіла.  

2 

Імпульс, закон збереження імпульсу.  2 

Розв’язування задач 2 

Кінетична і потенціальна енергія. Потужність.  2 

Закон збереження механічної енергії. Застосування законів 
збереження в механіці.  

2 

Розв’язування задач 2 

Межі застосування законів класичної механіки. Основні положення 

СТВ та їхні наслідки. Релятивістський закон додавання швидкостей.  
2 

Розв’язування задач 2 

Молекулярна фізика та термодинаміка 

Сучасні дослідження будови речовини. Атоми і молекули. Будова 
атома. Наноматеріали.  

2 

Основи  молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.   2 

Розв’язування задач 2 

Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної 

теорії ідеального газу. Абсолютна шкала температур. 
2 

Рівняння стану ідеального газу.  Ізопроцеси.  2 

Розв’язування задач 2 

Внутрішня енергія тіл. Кількість теплоти. Робота термодинамічного 
процесу. 

2 

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. 2 

Розв’язування задач 2 

Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових 
машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин.   

2 

Розв’язування задач 2 

Необоротність теплових процесів. Ентропія.  2 

Властивості насиченої й ненасиченої пари.  2 

Розв’язування задач 2 

Вологість повітря. 2 

Розв’язування задач 2 

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. 2 

Розв’язування задач 2 

Деформації. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга. 2 

Розв’язування задач 2 

Електродинаміка 

Електромагнітна взаємодія. Електричне поле.    2 

Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції. 2 

Електрична взаємодія точкових зарядів.  2 

Закон Кулона. 2 

Розв’язування задач 2 

Речовина в електричному полі.  Провідники і діелектрики в 

електричному полі.  
2 

Робота під час переміщення заряду в однорідному електричному 
полі. 

2 



Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок 

напруженості електричного поля з різницею потенціалів.  
2 

Розв’язування задач 2 

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора.  2 

З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання 
конденсаторів у техніці. 

2 

Постійний електричний струм. Електрорушійна сила. Закон Ома 

для повного кола. 
2 

Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним 
з'єднанням провідників. 

2 

Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи 

з електричними пристроями. 
2 

Електричний струм у металах.  Залежність питомого опору від 
температури. Надпровідність. 

2 

Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова 

провідність напівпровідників. 
2 

Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. 
Напівпровідникова елементна база сучасної мікроелектроніки.  

2 

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. 2 

Електроліз та його закони.  2 

Газові розряди та їх застосування. Плазма. 2 

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. 2 

Застосування електричного струму у різних середовищах у техніці і 

технологіях. 
2 

Розв’язування задач 2 

Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. 2 

Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового 
струмів. 

2 

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.  2 

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.   2 

Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца.  2 

Принцип дії електричних двигунів. 2 

Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної 
індукції. 

2 

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля. 2 

Використання явища електромагнітної індукції в сучасній техніці і 

технологіях. 
2 

Розв’язування задач 2 

Коливання та хвилі 

Механічні коливання. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних 
коливань.  

2 

Математичний та пружинний маятники. Перетворення енергії під 

час коливань.  
2 

Вимушені коливання.  Поняття про автоколивання. Резонанс. 2 

Розв’язування задач 2 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип 
Гюйгенса. 

2 

Вільні електромагнітні коливання. Коливний контур.  Вимушені 

електромагнітні коливання. 
2 

Розв’язування задач 2 

Змінний струм та його характеристики.  Діючі значення напруги і 2 



сили струму.   
Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії 

електричного струму. 
2 

Розв’язування задач 2 

Утворення і поширення електромагнітних хвиль.  Властивості 
електромагнітних хвиль. Фізичні основи сучасного 

телекомунікаційного зв’язку. 

2 

Світло як електромагнітна хвиля. Поширення світла в різних 
середовищах. Ефект Доплера. Поглинання і розсіювання світла. 

2 

Інтерференція і дифракція світлових хвиль. 2 

Розв’язування задач 2 

Поляризація  й дисперсія світла. Основні фотометричні величини та 

їх вимірювання. 
2 

Розв’язування задач 2 

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони 
геометричної оптики. 

2 

Розв’язування задач 2 

Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз і дзеркал.  Кут 

зору. Оптичні прилади та їх застосування. 
2 

Розв’язування задач 2 

Квантова фізика 

Квантові властивості атома. Квантові постулати М.Бора.  2 

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і 

молекулярні спектри.  
2 

Неперервний спектр світла. Спектроскоп. Спектральний аналіз та 
його застосування. 

2 

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка  Світлові кванти. 
Енергія та імпульс фотона.  

2 

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. 
Сонячні батареї. 

2 

Атомне ядро. Ядерні сили та їх особливості. Ядерні реакції.    2 

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. 2 

Взаємозв’язок маси та енергії. Енергія зв’язку атомного ядра. 

Ядерна енергетика.   
2 

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого 
випромінювання. 

2 

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних 
частинок. Кварки. 

2 

Космічне випромінювання. Методи реєстрації елементарних 
частинок. 

2 

Всього: 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Астрономія 

Назва теми К-сть годин 

Основи практичної астрономії 

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Визначення відстаней до 
небесних світил. Небесні координати. Видимі рухи Сонця та  

планет. 
2 

Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона. Астрономія та 
визначення часу. Календар. 2 

Фізика Сонячної системи 

Земля і Місяць. Природа тіл Сонячної системи. 2 

Космічні дослідження об’єктів Сонячної системи.  2 

Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій. 
Розвиток космонавтики. Космогонія Сонячної системи. 

2 

Методи та засоби фізичних і астрономічних досліджень 

Основні фотометричні величини та їх вимірювання. 2 

Спектроскоп. Спектральний аналіз та його застосування. 2 

Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних 

спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, 
детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Приймачі 
випромінювання. 

2 

Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. 
Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії. 

2 

Зорі і галактики 

Зорі та їх класифікація. Сонце, його фізичні характеристики, будова 
та джерела енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на 

Землю. 

2 

Види зір. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Чорні діри. 2 

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в 
Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми 

Галактики та її спіральна структура. 

2 

Світ галактик. Квазари. 2 

Всесвіт 

Фундаментальні взаємодії в природі. Роль фізичної та 
астрономічної наук у формуванні наукового світогляду сучасної 

людини.  

2 

Єдина природничо-наукова картина світу. Історія розвитку уявлень 
про Всесвіт. 

2 

Походження й розвиток Всесвіту. Основні положення спеціальної 

теорії відносності. 
2 

Проблеми космології. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. 
Імовірність життя на інших планетах. 

2 

Унiкальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів. 1 

Всього: 35 

 


