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СИЛАБУС 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЗИКА» 

 

Назва освітньо- 

професійної програми 

Компʼютерна інженерія 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Спеціальність 123 Компʼютерна інженерія 

Статус дисципліни Обов’язкова компонента – ООК 10, 
вивчається у 1 семестрі І курсу 

Вид контролю Екзамен 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ECTS 

Розробник Юрко О.О., к.т.н., доцент кафедри КІЕ 

 

 

 

 
КРЕМЕНЧУК 2021 



 

  



 

 



СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни 

«Фізика» 

Розробник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис навчальної дисципліни 

Назва освітньо- 

професійної програми 

Компʼютерна інженерія 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 123 Компʼютерна інженерія 

Статус дисципліни Обов’язкова компонента освітньо-професійної 
програми ООК 10, вивчається у 1 семестрі І курсу 

Мова викладання українська 

Форми та види 

проведення 
навчальних занять 

Форма навчання – денна. 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, 

лабораторні заняття. 

 

 
Обсяг дисципліни 

6 кредитів ECTS 

- загальна кількість 180 год. 

- лекції – 30 год. 

- практичні заняття - 16 год. 

- лабораторні заняття - 14 год 

- самостійна робота - 120 год. 

Мета і завдання 

вивчення дисципліни 

Метою викладання дисципліни є фундаментальна 

підготовка фахівців, спроможних розв’язувати 

комплекс професійних задач інженерної практики, 

пов’язаних з різними проблемами фізики. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у 

студентів сукупності знань, вмінь та уявлень про 

сучасний стан розвитку фізики, значення фізичних 

теорій та законів, а також вміння користуватися 
законами фізики на виробництві і в повсякденному 
житті 

Викладач Юрко Олексій Олексійович, 

к.т.н., доцент кафедри електронних апаратів 

http://cis.kdu.edu.ua/uk/content/юрко-олексій- 

олексійович 

Контактний телефон +38 (050)7670930 

E-mail yurkoalexe@gmail.com 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010 

Графік консультацій 1 раз на тиждень загальна консультація 

(графік);індивідуальні, онлайн консультації за 

домовленістю (звертатись за контактами 

наведеними вище) 

 

http://cis.kdu.edu.ua/uk/content/юрко-олексій-олексійович
http://cis.kdu.edu.ua/uk/content/юрко-олексій-олексійович
mailto:yurkoalexe@gmail.com


 

Компетентності та програмні результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціальні задачі та 

практичні проблеми під час професійної діяльності в 

комп’ютерній галузі або навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності, 

спеціальні 

компетентності 

(фахові) 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово 

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у 

вигляді презентацій, науково-технічних звітів 

Програмні 

результати 

навчання 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в 

основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та 

мереж 

N2. Мати навички проведення експериментів, збирання 

даних та моделювання в комп’ютерних системах 

N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш 

придатними для досягнення поставлених цілей 

N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі 

здібності до формування нових ідей 

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії 

N13. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати 

роботу комп’ютерних систем та їх компонентів 

N14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також 

приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для 

вирішення завдань спеціальності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів 

N15. Вміти виконувати експериментальні дослідження за 

професійною тематикою. 



Зміст навчальної дисципліни за темами 

К-сть годин  

Тема 
Результати 

навчання л
к
 

п
з 

л
б

 

ср
 

Модуль 1. Електричний струм та магнітне поле струмів 

Змістовий модуль 1. Конденсатори та резистори в системах зв’язку 

2 2 – 8 Тема1. Електричні  заряди та їх взаємодія. 

Електричне поле. Теорема Остроградського- 
Гауса 

N 1, 2, 6, 8, 

11, 14 

4 2 2 8 Тема 2. Електрична ємність. З’єднання 
конденсаторів. Діелектрики в ел.полі. 

N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

2 2 4 8 Тема 3. Постійний електричний струм. Закони 
Ома та Джоуля-Ленца. З’єднання опорів. 

N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

2 2 2 8 Тема 4. Електрорушійна сила. Правила 
Кирхгофа 

N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

Змістовий модуль 2. Індуктивності, трансформатори, електронопроменеві 
трубки 

2 1 1 8 Тема 5. Магнітне поле та магнітна індукція. 
Магнітна напруженість. 

N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

2 1 1 8 Тема 6. Електромагнітна індукція. Правило 
Ленца. Самоіндукція. Індуктивність. 

N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

2 2 – 8 Тема 7. Енергія магнітного поля. Включення 
RL i RC. 

N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

Модуль 2. Електричні коливання та хвилі. 

Змістовий модуль 3. Електричні коливання та хвилі. 

1 – – 8 Тема 8. Рівняння простих гармонійних 
коливань. Характеристики коливань. 

N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

1 1 – 8 Тема 9. Електромагнітні гармонійні системи. N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

1 1 2 8 Тема 10. Вимушені коливання. Змінний струм N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

1 – – 8 Тема 11. Електромагнітні хвилі. 
Високочастотні кабелі 

N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

1 – – 8 Тема 12. Вільні ел. магнітні хвилі. Основи 
радіозв’язку . 

N 1, 2, 6, 8, 
11, 14 

Модуль 3. Основи фізики напівпровідникових приладів. 

Змістовий модуль 4. Напівпровідникові прилади 

4 – 1 8 Тема 13. Зонна теорія речовини. Класифікація 

речовин за провідністю. Власні та домішкові 

напівпровідники 

N 1, 2, 6, 8, 

11, 13, 14, 
15 

4 – 1 8 Тема 14. Визначення та класифікація 

електричних пере-ходів. Електронно-дірковий 
перехід. Ширина та ємність переходу 

N 1, 2, 6, 8, 

11, 13, 14, 
15 

1 – – 8 Тема 15. Діоди, транзистори N 1, 2, 6, 8, 



     11, 13, 14, 
15 

30 16 14 120 Усього годин за семестр 

 

Політика оцінювання. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ Завдання Термін виконання Критерії оцінювання 

1 Перевірка виконання 

практичних робіт (у тому 

числі питання, винесені на 
самостійне опрацювання) 

Згідно розкладу: 
http://193.189.127.179:5010 

Самостійність, правильність, 

вчасність виконання завдань, 

розуміння матеріалу, 
творчість 

2 Виконання та захист 

лабораторних робіт 

Згідно розкладу: 
http://193.189.127.179:5010 

Самостійність, правильність, 

вчасність виконання завдань, 

розуміння матеріалу та 
комплексність звіту 

3 Проходження тематичних 
тестових завдань 

Наприкінці теми Правильність, вчасність 
виконання завдань 

4 Модульний контроль Наприкінці модулів 1, 2 
та 3 

Правильність, вчасність 
виконання завдань 

5 Підсумкове тестування Останнє заняття з 
дисципліни 

Самостійність, правильність 
виконання завдань 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) 
 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування практичних та лабораторних занять. 

2. Активна і продуктивна участь на практичних та лабораторних 

заняттях (додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів). 

5. Виконання тестових завдань. 

 
Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид занять, складові контролю 
Максим. 

бал 

Поточний контроль  

Лекційні заняття: відвідування, наявність конспекту та 
активність 

10 

Практичні заняття: відвідування, активність, опитування, 
виконання індивідуальних завдань, перевірка самостійної роботи 

20 

Лабораторні роботи: підготовка, опрацювання результатів та 
оформлення звіту, захист 

20 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar


Тест за модулем 1 10 

Тест за модулем 2 10 

Тест за модулем 3 10 

Підсумковий контроль  

Підсумковий тест (екзамен) 20 

Підсумок 100 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 
 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

 

0-34 
 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.і.). необхідно 

відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні завдання 

за пропущеними темами (детально відпрацювання наведене у методичних 

вказівках щодо самостійної роботи). 

2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 

підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 

обов’язки. 

3. Академічна доброчесність. У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 

«Положенняпро перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/ metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). Згідно з 

цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових і 

кваліфікаційних робіт. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar


Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти 

за посиланням: http://krnu.org/course/index.php?categoryid=18 
 

Методичне забезпечення 

http://krnu.org/course/index.php?categoryid=18 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт. 
5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Засоби діагностики знань: індивідуальна контрольна робота, 

тести для поточного та підсумкового контролю. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Детлаф А. А. Курс физики – М.: Издательский центр «Академия», 2009 

– 720 с. 
2. Калашников С.Г. Основы электромагнетизма / С. Г. Калашников, В. К. 

Тихонов. – М. : МГИУ, 2000. – 205 с. 

3. Савельев И. В. Курс общей физики. Т.2 / И. В. Савельев. – М.: Наука, 

1988. – 496 с. 

4. Трофимова Т. И. Курс физики – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. — 560 с 

5. Трофимова Т. И. Фирсов А. В. Курс физики. Задачи и решения. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 592 с. 

Додаткова 

1. Yurko A., Kuharenko D. Simulation of work of the photodiode in the 

simulator ELECTRONICS WORKBENCH ІI Міжнародний форум «IT Тренди: 

великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа»: Тези доповідей, 20–21 

листопада 2015 р. − Кременчук: Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, 2015 . − С. 9–10. 

2. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики : 

навчальний посібник, Книга 1. Фізичні основи механіки. Електрика і 

магнетизм. – К. -Либідь 2001 - 448 с. 

3. Самохвалов М. К. Элементы и устройства оптоэлектроники / М. К. 

Самохвалов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. — 223 с. 

4. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. Основи електроніки: 

функціональні елементи та їх застосування. – Львів : Магнолія, 2015. – 206 с. 

http://krnu.org/course/index.php?categoryid=18
http://krnu.org/course/index.php?categoryid=18

