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ВСТУП 

 
 

Фізика є однією з фундаментальних теоретичних дисциплін базової 

підготовки фахівців за спеціальністю 171 – Електроніка та 123 –Компʼютерна 

інженерія. 

Мета курсу загальної фізики – формування фундаментальних базових 

знань і набуття навичок практичної роботи у сфері електрики, магнетизму, 

фізики атомів і атомних явищ, фізики атомного ядра і частинок. Розглядаються 

питання практичного застосування досліджуваних фізичних явищ. 

На початковому етапі вивчення курсу студенту необхідні знання 

елементів векторної алгебри та математичного аналізу (в обсязі шкільної 

програми). При подальшому вивченні курсу коло використовуваних у ньому 

понять розширюється і відповідно до матеріалу, що вивчається в курсах «Вищої 

математики» і «Теорії електричних кіл та сигналів». 

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої навчальної 

програми. 

Зміст навчальної дисципліни розкривають три модулі: «Електричний 

струм і магнітне поле струмів» (модуль 1), «Електричні коливання та хвилі» 

(модуль 2), «Основи фізики напівпровідникових приладів» (модуль 3) . 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

– знати: основні визначення та поняття різних розділів фізики, а саме: 

електрика і магнетизм; фізика коливань і хвиль; квантова теорія 

випромінювання; фізика напівпровідників і твердого тіла; 

– уміти: розв’язувати типові задачі з різних розділів фізики з можливістю 

їх подальшого використання у професійно-орієнтованих дисциплінах при 

аналізі конкретних прикладних задач, проведенні розрахунків і виконанні 

проектів. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

усього 

у тому числі  

усього 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд 
с.р 
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Електричний струм та магнітне поле струмів 

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

Тема1. Електричні 

заряди та їх 

взаємодія. 

Електричне поле. 

Теорема 

Остроградського- 

Гауса 

12 2 2 –  8       

Тема 2. 

Електрична 

ємність. З’єднання 

конденсаторів. 

Діелектрики в 

ел.полі. 

16 4 2 2  8       

Тема 3. Постійний 

електричний 

струм. Закони Ома 

та Джоуля-Ленца. 

З’єднання опорів. 

16 2 2 4  8       

Тема 4. 

Електрорушійна 

сила. Правила 
Кирхгофа 

14 2 2 2  8       

Разом за змістовим 
модулем 1 

58 1 
0 

8 8  32       

Змістовий модуль 2. Індуктивності, трансформатори, електронопроменеві 
трубки 

Тема 5. Магнітне 

поле та магнітна 
індукція. Магнітна 
напруженість. 

12 2 1 1  8       
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Тема 6. 

Електромагнітна 

індукція. Правило 

Ленца. 
Самоіндукція. 

Індуктивність. 

12 2 1 1  8       

Тема 7. Енергія 

магнітного поля. 
Включення RL i 
RC. 

12 2 2 –  8       

Разом за змістовим 
модулем 2 

36 6 4 2  24       

Модуль 2. Електричні коливання та хвилі. 

Змістовий модуль 3. Електричні коливання та хвилі. 

Тема 8. Рівняння 

простих 

гармонійних 

коливань. 
Характеристики 

коливань. 

11 1 2 –  8       

Тема 9. 

Електромагнітні 

гармонійні 
системи. 

10 1 1 –  8       

Тема 10. 

Вимушені 

коливання. 
Змінний струм 

12 1 1 2  8       

Тема 11. 

Електромагнітні 

хвилі. 
Високочастотні 

кабелі 

9 1 – –  8       

Тема 12. Вільні 
ел.магнітні хвилі. 

Основи 

радіозв’язку . 

9 1 – –  8       

Разом за змістовим 
модулем 3 

51 5 4 2  40       

Модуль 3. Основи фізики напівпровідникових приладів. 

Змістовий модуль 4. Напівпровідникові прилади 
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Тема 13. Зонна 

теорія речовини. 
Класифікація 

речовин за провід- 

ністю. Власні та 

домішкові 
напівпровідники 

13 4 – 1  8       

Тема 14. 

Визначен-ня та 

класифікація 

електричних пере- 

ходів. Електронно- 

дірковий перехід. 
Ширина та ємність 

переходу 

13 4 – 1  8       

Тема 15. Діоди, 
транзистори 

9 1 – –  8       

Разом за змістовим 
модулем 4 

35 9 0 2  24       

Усього годин 180 30 16 14  120       



8  

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 
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–Гаусса 

1. Електричні заряди та їх взаємодія. 

2. Електричне поле точкового заряду. 

3. Електричне поле системи зарядів. 

4. Теорема Остроградського–Гаусса та її використання для розрахунку 

характеристик електричного поля. 

Питання для самоперевірки 

1. Сформулюйте закон збереження електричного заряду. 

2. Сформулюйте принцип суперпозиції електричних полів. 

3. Наведіть графічне зображення електричних полів. 

4. Визначте напруженість електричного поля точкового заряду. 

5. Визначте поле двох нескінчених паралельних протилежно заряджених 

площин. 

6. Визначте поле рівномірно зарядженої сферичної поверхні. 

7. Визначте поле рівномірно зарядженої кулі. 

8. Визначте напруженість поля рівномірно зарядженої нескінченої 

прямолінійної нитки (або циліндру). 

Література: [4, 5]. 

 
 

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

електричному полі 

1. Електрична ємність. 

2. З’єднання конденсаторів. 

3. Діелектрики в електричному полі. 
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Питання для самоперевірки 

1. Визначте ємність плоского конденсатора. 

2. Визначте ємність сферичного конденсатора. 

3. Визначте ємність циліндричного конденсатора. 

4. Як визначити енергію і щільність енергії електричного поля? 

5. Як визначається енергія зарядженого конденсатора? 

6. Що являє собою електричний диполь? 

7. Наведіть класифікацію діелектриків. 

8. Які існують різновиди поляризації діелектриків? 

9. Що називають поляризованістю діелектрика? 

10. Як утворюється напруженість електричного поля в діелектрику? 

Література: [4, 5]. 

 
 

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

З’єднання опорів 

1. Постійний електричний струм. 

2. Закон Ома. 

3. Закон Джоуля-Ленца. 

3. Послідовне з’єднання опорів. 

4. Паралельне з’єднання опорів. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення понять «сила струму» і «щільність струму». 

2. Який існує зв’язок між щільністю струму і швидкістю руху вільних 

зарядів? 

3. Наведіть закон Ома для однорідної ділянки кола. 

4. Як визначити опір циліндричного провідника? 

5. Наведіть закон Ома у диференційній формі. 

6. Наведіть умову непереривного руху зарядів у електричному колі. 

7. Як визначити роботу та потужність електричного струму? 

8. Наведіть закон Джоуля–Ленца. 
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9. Наведіть закон Ома для неоднорідного та замкненого кіл. 

10. Наведіть властивості послідовного з’єднання резисторів. 

11. Наведіть властивості паралельного з’єднання резисторів. 

Література: [4, 5]. 

 
 

Тема 4 Електрорушійна сила. Правило Кірхгофа 

1. Розгалужені кола. 

2. Закони Кірхгофа. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення електрорушійної сили джерела (ЕРС). 

2. Яке електричне коло називають розгалуженим? 

3. Що називають вузлом схеми? 

4. Сформулюйте закон струмів Кірхгофа. 

5. Скільки рівнянь можна записати за законом струмів Кірхгофа? 

6. Що називають контуром схеми? 

7. Сформулюйте закон напруг Кірхгофа. 

8. Скільки рівнянь можна записати за законом напруг Кірхгофа? 

Література: [4, 5]. 

 
 

Змістовий модуль 2 Індуктивності, трансформатори, 

електронопроменеві трубки 

Тема 5 Магнітне поле та магнітна індукція. Магнітна напруженість 

1. Магнітне поле та магнітна індукція. 

2. Закон Біо–Савара–Лапласа. Застосування закону для розрахунку 

магнітних полів. 

3. Циркуляція вектора магнітної індукції. Вихровий характер магнітного 

поля. 

 

 

 
полі. 

 
 

4. Потік вектора індукції магнітного поля. Теорема Гаусса. 

5. Робота з переміщення провідника та контура зі струмом у магнітному 
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6. Рух заряджених часток у магнітному полі. Сила Лоренца. 

7. Намагнічування речовини. Гіпотеза Ампера. 

8. Напруженість магнітного поля. 

9. Магнітні властивості речовини. 

Питання для самоперевірки 

1. Як застосувати теорему про циркуляцію вектора магнітної індукції до 

розрахунку електромагнітних полів? 

2. Наведіть закон Ампера. Який сенс магнітної індукції? 

3. Наведіть правило для знаходження напрямку сили Лоренца. 

4. Як залежить траєкторія зарядженої частки від кута, з яким вона влітає 

у магнітне поле? 

5. Поясніть ефект Холла. 

6. Поясніть принцип роботи мас-спектрографа. 

7. Поясніть принцип дії магнітогідродинамічного генератора. 

8. Який магнетик є однорідним і ізотропним. 

9. Який сенс відносної магнітної проникненості? 

10. Що називають орбітальним магнітним моментом? 

11. Дайте визначення орбітального гіромагнітного відношення електрона. 

12. Дайте визначення петлі гістерезіса для феромагнетиків. 

13. Що відбувається з феромагнетиком при перевищення точки Кюрі? 

Література: [4, 5]. 

 
 

Тема 6 Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Самоіндукція. 

Індуктивність 

1. Електромагнітна індукція. 

2. Правило Ленца. 

3. Електрорушійна сила індукції. 

4. Самоіндукція та взаємоіндукція. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть явище електромагнітної індукції. 
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2. Сформулюйте правило Ленца. 

3. Поясніть сенс індуктивності кола. 

4. Чим обумовлене потокозчеплення самоіндукції? 

5. При яких умовах спостерігається явище взаємоіндукції? 

Література: [4, 5]. 

 
 

Тема 7 Енергія магнітного поля. Включення RL i RC 

1. Енергія магнітного поля. 

2. Щільність енергії магнітного поля. 

3. Струм при замиканні та розмиканні RL-кола. 

4. Процес заряду та розряду ємності в RС-колі. 

Питання для самоперевірки 

1. Як визначити енергію, що накопичується в котушці індуктивності у 

вигляді магнітного поля? 

2. Як визначити енергію магнітного поля, що зосереджено всередині 

соленоїда? 

3. Наведіть формулу, за якою можна визначити енергію як однорідного, 

так і для неоднорідного магнітного поля. 

4. Наведіть диференційне рівняння та його розв’язок для підключення 

RL-кола до джерела постійної ЕРС. 

5. Який сенс має постійна RL-кола? 

6. Наведіть диференційне рівняння та його розв’язок при відключенні 

RL-кола від джерела постійної ЕРС. 

7. Наведіть диференційне рівняння та його розв’язок для процесу 

зарядження RС-кола. 

8. Наведіть диференційне рівняння та його розв’язок для процесу 

розряду RС-кола. 

Література: [4, 5]. 
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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 

1. Представлення коливань. Гармонійні коливання. 

2. Характеристики коливань. 

3. Діаграмний спосіб представлення коливань. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття «коливання». 

2. Наведіть найпростішу модель гармонійного коливання. 

3. Графічно представте гармонійне коливання, амплітуду, початкову 

фазу та період коливання. 

4. Який існує взаємозв’язок між періодом і частотою коливань? 

5. Як пов’язані між собою частота (Гц) та циклічна частота (рад/с)? 

6. Як можна зобразити гармонійні коливання на круговій діаграмі? 

Література: [4, 5]. 

 
 

Тема 9 Електромагнітні гармонійні системи 

1. Коливальний LС контур. Аналогія з механічною системою. 

2. Диференційне рівняння гармонійних коливань. 

3. Рівняння лінійних згасаючих коливань. 

4. Параметри реальних коливальних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть аналогію між LС коливальним контуром і пружинним 

маятником. 

2. Чому дорівнює власна частота коливань у контурі? 

3. Наведіть диференційне рівняння гармонійних коливань і його 

розв’язок. 

4. Отримайте рівняння лінійних згасаючих коливань для RLC контура. 

5. Наведіть розв’язок відповідного диференційного рівняння. 
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сенс? 

6. Як визначити умовний період згасаючих коливань? 

7. Як визначити декремент згасання? 

8. Який сенс має час релаксації згасаючих коливань? 

9. Як визначається добротність коливальної системи та який її фізичний 

 
 

Література: [4, 5]. 
 

 

Тема 10 Вимушені коливання. Їх рівняння. Змінний струм 

1. Вимушені коливання у послідовному RLC коливальному контурі. 

2. Векторний спосіб представлення напруг на елементах контура. 

3. Частотні характеристики коливального контура. Резонанс напруг. 

4. Застосування послідовного коливального контура в радіотехніці. 

Питання для самоперевірки 

1. Отримайте рівняння вимушених коливань для послідовного RLC 

контура. 

2. Наведіть розв’язок відповідного диференційного рівняння та запишіть 

напруги на елементах контура. 

3. Наведіть векторний спосіб представлення напруг для послідовного 

RLC контура. 

4. Запишіть повний опір послідовного коливального контура. 

5. Наведіть векторну діаграму для випадку, коли частота джерела є 

меншою за резонансну. 

6. Наведіть векторну діаграму для випадку резонансу напруг. 

7. Наведіть залежність опру від частоти для послідовного коливального 

контура. 

8. Наведіть залежність струму від частоти для послідовного 

коливального контура. 

9. Наведіть приклади застосування послідовного коливального контура в 

радіотехніці. 

Література: [4, 5]. 
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Тема 11 Електромагнітні хвилі. Високочастотні кабелі 

1. Рівняння Максвела. 

2. Рівняння пружних хвиль. Хвильове число. Довжина хвилі. 

3. Ефект Доплера. 

4. Розповсюдження електромагнітних хвиль у кабелі. Стоячі хвилі. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть повну систему рівнянь Максвела у диференційній та 

інтегральній формі. 

2. Які хвилі можуть виникати в рідинах і газових середовищах? 

3. Які хвилі можуть виникати у твердому тілі? 

4. Дайте визначення хвильової поверхні. 

5. Наведіть рівняння розповсюдження сферичної хвилі в однорідному 

ізотропному середовищі. 

6. Наведіть розв’язок хвильового рівняння для випадку рухомої хвилі. 

7. Як пов’язані між собою довжина хвилі та хвильове число? 

8. Поясніть ефект Доплера та наведіть приклади його практичного 

застосування. 

9. Опишіть процес розповсюдження електромагнітних хвиль у кабелі. 

10. У яких умовах виникають стоячі хвилі? 

Література: [4, 5]. 

 
 

Тема 12 Вільні електромагнітні хвилі. Основи радіозв’язку 

1. Розповсюдження вільних електромагнітних хвиль (ЕМХ). 

2. Хвильовий опір і швидкість розповсюдження ЕМХ. 

3. Щільність енергії електричного та магнітного полів ЕМХ. Вектор 

Умова–Пойтинга. 

4. Основи радіозв’язку. 

Питання для самоперевірки 

1. Проілюструйте перехід від двопровідної лінії до відкритого вібратора. 

2. Опишіть процес розповсюдження вільних електромагнітних хвиль. 
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3. Запишіть рівняння Максвела для випадку пласких ЕМХ, що 

розповсюджуються за напрямком х. 

4. Наведіть вектор Умова–Пойтинга. 

5. Поясніть принцип амплітудної модуляції. 

6. Наведіть блок-схему радіопередавача та поясніть призначення блоків. 

7. Наведіть блок-схему радіоприймача та поясніть призначення блоків. 

Література: [4, 5]. 

 
 

Модуль 3 Основи фізики напівпровідникових приладів 

Змістовий модуль 4 Напівпровідникові прилади 

Тема 13 Зонна теорія речовини. Класифікація речовин за 

провідністю. Власні та домішкові напівпровідники 

1. Будова та класифікація твердих тіл. 

2. Зонна теорія речовини. 

3. Електропровідність металів. 

4. Статистика електронів у металах і напівпровідниках. 

5. Електропровідність власних напівпровідників. 

6. Електропровідність домішкових напівпровідників. 

7. Неврівноважені носії заряду. Рекомбінація. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію за розташуванням атомів. 

2. Наведіть класифікацію твердих тіл за провідністю. 

3. Наведіть зонну діаграму твердого тіла. 

4. Поясніть сенс ефективної маси. 

5. Наведіть температурну залежність електропровідності металів. 

6. Наведіть функцію розподілу Фермі–Дірака для металів. Поясніть сенс 

рівня Фермі. 

7. Наведіть функцію розподілу Фермі–Дірака для власних 

напівпровідників. 

8. Наведіть функцію розподілу Фермі–Дірака для донорних 
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напівпровідників. 

9. Наведіть функцію розподілу Фермі–Дірака для акцепторних 

напівпровідників. 

10. Які носії заряду називають неврівноваженими? 

Література: [1, 4, 5]. 

 
 

Тема 14 Визначення та класифікація електричних переходів. 

Електронно-дірковий перехід. Ширина та ємність переходу 

1 Визначення та класифікація електричних переходів. 

2. Електронно-дірковий р-n-перехід при тепловій рівновазі. Контактна 

різниця потенціалів. 

3. Електроємність р-n переходу. 

4. Електронно-дірковий р-n-перехід при зворотному зміщенні. 

5. Електронно-дірковий р-n-перехід при прямому зміщенні. 

6. Вольтамперна характеристика p-n-переходу. 

7. Пробій p-n-переходу. 

Питання для самоперевірки 

1 Які існують різновиди електричних переходів? 

2. Наведіть зонну діаграму р-n-переходу при тепловій рівновазі. 

3. Поясніть механізм утворення контактної різниці потенціалів. 

4. Поясніть механізм утворення електроємності р-n-переходу та наведіть 

її залежність від напруги на переході. 

5. Наведіть зонну діаграму р-n переходу при зворотному зміщенні. Як 

співвідносяться дрейфовий і дифузійний струми? 

6. Наведіть зонну діаграму р-n-переходу при прямому зміщенні. Як 

співвідносяться дрейфовий і дифузійний струми? 

7. Наведіть вольтамперну характеристику p-n-переходу. 

8. Які існують етапи пробою p-n-переходу? Наведіть відповідні ділянки 

на вольтамперній характеристиці. 

9. Поясніть механізм тунельного пробою на зонній діаграмі. 
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Література: [1, 4, 5]. 

 
 

Тема 15 Випрямні діоди, стабілітрони, варікапи 

1. Випрямні діоди. 

2. Високочастотні діоди. 

3. Стабілітрони. 

4. Варікапи. 

5. Світлодіоди та фотодіоди. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть схему одноперіодного випрямляча та поясніть його принцип 

роботи. 

2. Наведіть схему діодного мосту та поясніть його принцип роботи. 

2. Які особливості будови високочастотних діодів? 

3. Наведіть призначення та схему вмикання стабілітронів. 

4. Наведіть призначення та схему вмикання варикапів. 

5. Поясніть принцип роботи світлодіодів і наведіть їх умовно графічне 

позначення. 

6. Поясніть принцип роботи фотодіодів і наведіть їх умовно графічне 

позначення. 

Література: [1, 5]. 

 
 

Тема 16 Біполярні та польові транзистори 

1. Біполярні транзистори (БПТ). 

2. Схема вмикання БПТ із загальною базою. 

3. Схема вмикання БПТ із загальним емітером. 

4. Польові транзистори. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть будову біполярного транзистора. 

2. Поясніть принцип роботи біполярного транзистора. 

3. Наведіть схему вмикання БПТ із загальною базою. 
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4. Наведіть коефіцієнт передачі за струмом для БПТ із загальною базою. 

5. Наведіть схему вмикання БПТ із загальним емітером. 

6. Наведіть коефіцієнт передачі за струмом для БПТ із загальним 

емітером. 

7. Наведіть будову польового транзистора. 

8. Поясніть принцип роботи польового транзистора. 

9. Які існують різновиди польових транзисторів? 

Література: [1, 5]. 

 
 

Тема 17 Акустикоелектронні прилади 

1. П’єзоелектричний ефект. 

2. П’єзоелектричний підсилювач на об’ємних хвилях. 

3. Прилади на поверхневих акустичних хвилях. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть прямий і зворотній п’єзоелектричні ефекти. 

2. Поясніть принцип роботи п’єзоелектричного підсилювача на об’ємних 

хвилях. 

3. Які матеріали використовуються для п’єзоелектричних підсилювачів? 

4. Які сфери застосування приладів на поверхневих акустичних хвилях? 

Література: [1]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

 

 

 

 

 
поля. 

Модуль 1-й 

1. Наведіть закон збереження електричного заряду та закон Кулона. 

2. Наведіть, як визначити потік вектора напруженості електричного 

 
 

3. Сформулюйте та поясніть теорему Гаусса. 

4. Визначте роботу сил електростатичного поля для двох точкових 

зарядів. 

5. Поясніть сенс циркуляції вектора напруженості електричного поля. 

6. Наведіть зв’язок між напруженістю електростатичного поля та 

потенціалом. 

7. Які процеси відбуваються у провіднику в зовнішньому електричному 

полі? 
 
 

8. Чому дорівнює енергія та щільність енергії електричного поля? 

9. Які процеси відбуваються в діелектрику в електричному полі? 

10. Наведіть класифікацію діелектриків. 

11. Поясніть, як виникає електричне поле в діелектриках. Що таке 

поляризованість діелектрика? 

12. Що таке напруженість електричного поля в діелектрику? 

13. Що таке сила та щільність струму? 

14. Наведіть закон Ома для однорідної ділянки кола. Як записати закон 

Ома у диференційній формі? 

15. Що таке електрорушійна сила (ЕРС)? Наведіть практичне 

застосування. 

16. Яку роботу виконує електричний струм? Наведіть закон Джоуля– 

Ленца. 

17. Наведіть закон Ома для неоднорідного та замкненого кола. 

18. Наведіть закони Кірхгофа для розгалужених кіл. 



21  

19. Охарактеризуйте резистор як елемент електричного кола. Які існують 

з’єднання резисторів? 

20. Охарактеризуйте конденсатор як елемента електричного кола. Які 

існують з’єднання конденсаторів? 

21. Надайте характеристику магнітного поля та індукції магнітного поля. 

Наведіть закон Біо–Савара–Лапласа. 

22. Поясніть сенс циркуляції вектора магнітної індукції та вихревий 

характер магнітного поля. 

23. Як визначити потік вектора індукції магнітного поля? Наведіть 

теорему Гаусса. 

24. Поясніть дію магнітного поля на елемент струму (закон Ампера) і 

фізичний сенс магнітної індукції. 

25. Визначте роботу при переміщенні провідника та контуру зі струмом у 

магнітному полі. 

26. Поясніть дію сили Лоренца. Охарактеризуйте рух заряджених часток 

у магнітному полі 

27. Поясніть рух заряджених часток у електричному та магнітному полях. 

на прикладі ефекту Холла. 

28. Як відбувається намагнічування речовини? Що таке вектор 

намагніченості? 

29. Поясніть поняття напруженості магнітного поля та циркуляції вектора 

напруженості магнітного поля. 

30. З чого складаються магнітні моменти атомів і молекул? 

31. Поясніть особливості будови та властивості діамагнетиків, 

парамагнетиків і феромагнетиків. 

32. Поясніть явище електромагнітної індукції та електрорушійної сили 

індукції. 

33. Що таке самоіндукція та взаємоіндукція? 

34. Як визначити енергію магнітного поля? 
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Модуль 2-й 

1. Наведіть рівняння Максвелла? Що описує система рівнянь? 

2. Проведіть аналогію між процесами в механічній та електромагнітній 

коливальних системах. 

3. Наведіть рівняння лінійних згасаючих коливань і параметри реальних 

коливальних систем. 

4. Наведіть умови та запишіть рівняння вимушених електричних 

коливань у послідовному коливальному контурі. 

5. Поясніть явище резонансу напруг у послідовному коливальному 

контурі. Наведіть векторну діаграму. 

6. Як виникають пружні хвилі? Запишіть рівняння рухомої хвилі. 

7. Опишіть процес розповсюдження електромагнітних хвиль у кабельній 

лінії та у вільному просторі. 

Модуль 3-й 

1. Наведіть класифікацію твердих тіл на підставі зонної діаграми. 

2. Охарактеризуйте електропровідність металів. 

3. Охарактеризуйте електропровідність власних напівпровідників. 

4. Охарактеризуйте домішкові напівпровідники n- та p-типу. 

5. Які процеси відбуваються у р-n-переході при тепловій рівновазі? 

6. Які процеси відбуваються у р-n-переході при зворотному та прямому 

зміщенні? 

7. Наведіть вольтамперну характеристику p-n-переходу. Як утворюється 

ємність р-n-переходу. 

8. Наведіть позначення випрямних діодів, стабілітронів і варикапів. 

Поясніть їхнє призначення. 

9. Наведіть позначення та будову біполярних і польових транзисторів. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
 

Критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Фізика», 

формою семестрового контролю якої є екзамен (1-й семестр). 

 
Таблиця 4.1 – Розподіл балів за видами занять 

 

Вид занять, складові контролю 
Кількість 

занять 
Максим. 

бал 

Поточний контроль 

Лекційні заняття: відвідування, наявність 
конспекту та активність 

20 10 

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

16 20 

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

14 20 

Тест за модулем 1 – 10 

Тест за модулем 2 – 10 

Тест за модулем 3 – 10 

Підсумковий контроль 

Підсумковий тест (екзамен)  20 

Підсумок  100 

 
Студенту надається можливість не складати екзамен, якщо за 

результатами поточного контролю він отримав не менше 60 балів. 
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Інформаційні ресурси  

1. https://www.youtube.com/channel/UCWfhBu4fAt126ZbxREz3IBw 

2. https://home.web.cern.ch/science/experiments/atlas 

3. https://phet.colorado.edu/uk/simulations/filter?subjects=physics&type

https://www.youtube.com/channel/UCWfhBu4fAt126ZbxREz3IBw
https://home.web.cern.ch/science/experiments/atlas
https://phet.colorado.edu/uk/simulations/filter?subjects=physics&type


 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Фізика» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 123 – 

«Компʼютерна інженерія» освітньо-професійної програми «Компʼютерна 

інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» 
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