
Форма № Н - 3.03 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізика 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 
навчальної дисципліни 

підготовки бакалавра 

зі спеціальності 123 «Компʼютерна інженерія» 
освітньо-професійної програми 

«Компʼютерна інженерія» 

 за освітнім ступенем бакалавр» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2021 



2 
 

 
 



3 
 

 

ВСТУП 

 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фізика» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

напряму 123 Компʼютерна інженерія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності 

електричних та магнітних явищ в різних середовищах. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна входить до циклу 

фундаментальних дисциплін. Базується на знаннях з курсів: «Вища 

математика». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

1. Електричний струм та магнітне поле струмів. 

2. Електричні коливання та хвилі. 

3. Основи фізики напівпровідникових приладів. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є 

фундаментальна підготовка фахівців, спроможних розв’язувати комплекс 

професійних задач інженерної практики, пов’язаних з різними проблемами 

фізики. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізика» 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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

набути: 

– 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 

уміння: 
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– 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. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години / 6 кредитів 

ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. Електричний струм та магнітне поле струмів. 

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

Тема 1. Електричні заряди та їх взаємодія. Електричне поле. Теорема 

Остроградського-Гауса 

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

полі. 

Тема 3. Постійний електричний струм. Закони Ома та Джоуля-Ленца. 

З’єднання опорів. 

Тема 4. Електрорушійна сила. Правило Кирхгофа. 
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Змістовий модуль 2. Індуктивності, трансформатори, 

електронопроменеві трубки. 

Тема 5. Магнітне поле та магнітна індукція. Магнітна напруженість . 

Тема 6. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Самоіндукція. 

Індуктивність. 

Тема 7. Енергія магнітного поля. Включення RL i RC. 

Модуль 2. Електричні коливання та хвилі. 

Змістовий модуль 3. Електричні коливання та хвилі. 

Тема 8. Рівняння простих гармонійних коливань. Характеристики 

коливань. Період і частота коливань. 

Тема 9. Електромагнітні гармонійні системи. 

Тема 10. Вимушені коливання. Їх рівняння. Змінний струм. 

Тема 11. Електромагнітні хвилі. Високочастотні кабелі. 

Тема 12. Вільні електромагнітні хвилі. Основи радіозв’язку . 

Модуль 3. Основи фізики напівпровідникових приладів. 

Змістовий модуль 4. Напівпровідникові прилади 

Тема 13. Зонна теорія речовини. Класифікація речовин за провідністю. 

Власні та домішкові напівпровідники 

Тема 14. Визначення та класифікація електричних переходів. 

Електронно-дірковий перехід. Ширина та ємність переходу 

Тема 15. Діоди, транзистори. 
 

3. 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. 
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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. 

Допоміжна 

1. 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. 

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

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

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

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

Наукові праці 

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. 

Інформаційні ресурси 

1. Общая физика (учебники, курсы лекций, задачники, справочники): 

Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ikfia.ysn.ru/obshhaya-fizika- 

uchebniki-kursy-lektsij-zadachniki-spravochniki/ 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
 

Облік відвідування, виконання індивідуальних завдань на практичних 

заняттях, захист лабораторних робіт, контрольні роботи, самостійна робота, 

тестування. 


