
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силабус дисципліни 

 «Фізика» 
 

1.Профіль дисципліни 
 

 

Кафедра електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології 

Освітній ступінь – бакалавр  

Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство” 

Спеціальність: 205  “Лісове господарство” 

Освітньо-професійна програма “Лісове господарство” 

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1/2 

Компонент освітньої програми: обов’язковий 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач (-і) Пінкін Анатолій Анатолійович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-

about-eavie/m-sklad-eavie/pinkin-anatolij-anatolijovich 

Контактна інформація anatoliypinkin@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=394 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щоденно з 15-00 до 17-

00 
 

 

3. Анотація до дисципліни 

 
Навчальна дисципліна ”Фізика", складає основу теоретичної підготовки інженерів і 

відіграє роль фундаментальної фізико-математичної бази, без якої неможлива успішна 

діяльність інженера будь-якого профілю, зокрема фахівців у галузі лісового господарства. 

Метою викладання дисципліни є вивчення основних фізичних явищ і ідей, оволодіння  

методами фізичного дослідження; формування наукового світогляду і сучасного фізичного 

мислення; опанування способами і методами розв`язання конкретних задач з різних розділів 

фізики; ознайомлення з сучасною експериментальною фізичною апаратурою, формування 

навичок проведення фізичного експерименту; формування навичок фізичного моделювання 

прикладних задач майбутньої спеціальності. 
 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета вивчення дисципліни: отримання студентом знань про основні положення, 

закони та теорії навчальної дисципліни, фізичні процеси, що відбуваються у природі; 

оволодіння фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної фізики, що 

забезпечує студентам ефективне опанування спеціальних предметів й подальшу можливість 

використання нових фізичних принципів в лісовому господарстві; ознайомлення з 

принципами дії та можливостями застосування сучасних фізичних приладів у практичній 

діяльності майбутнього фахівця. 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-eavie/m-sklad-eavie/pinkin-anatolij-anatolijovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-eavie/m-sklad-eavie/pinkin-anatolij-anatolijovich


5. Організація навчання 

 

5.1  Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 32 6 

Лабораторні 32 6 

Самостійна робота 56 108 

 

5.2 Формат дисципліни 

 
Для формування у здобувачів вищої освіти системного технічного мислення на 

лекційних та лабораторних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній 

дисципліні, експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та лабораторні заняття проводяться очно з можливим поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під безпосереднім 

керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних демонстраційних 

матеріалів (мультимедійні презентації, схеми тощо), що призначені для супроводу 

навчального процесу. 

Лабораторні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі об’єктів, 

процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, плакатів, натурних 

зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним здобувачем, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 

 

5.3 Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1 (М1). Механіка і термодинаміка 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Фізичні основи механіки 

1 Т1 Кінематика. 1  

2 Т2 Динаміка.  1 1 

3 Т3 Гідростатика і гідродинаміка 1  

4 Т4 Коливальні процеси. 1 1 

5 Т5 Хвильові процеси 1  

  Разом за змістовий модуль 1: 5 2 

Змістовий модуль 2. Основи молекулярної фізики та термодинаміки 



6 Т6 Молекулярна фізика та класична статистика. 2 1 

7 Т7 Основи термодинаміки. 2 1 

Разом за змістовий модуль 2: 4 2 

Модуль 2 (М2). Електродинаміка та квантова фізика 

Змістовий модуль 3. Електрика та магнетизм 

8 Т8 Електричне поле. 3 1 

9 Т9 Електричний струм. 2  

10 Т10 Магнітне поле. 2  

11 Т11 Електромагнетизм. 4  

Разом за змістовий модуль 3: 11 1 

Змістовий модуль 4. Основи квантової фізики та ядерної фізики 

12 Т12 Квантова теорія електромагнітного  випромінювання. 2  

13 Т13 Елементи квантової механіки. 2  

14 Т14 Елементи фізики атома. 2  

15 Т15 Фізика атомного ядра та елементарних частинок. 2 1 

Разом за змістовий модуль 4: 12 1 

Разом: 32 6 

 

5.4 Система оцінювання та вимоги 

 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 2,0 7 14 

Практичні 

заняття 
1,5 28 42,0 

Семінарські 

зняття 
- - - 

Самостійна 

робота 
2,0 1 2,0 

Модульна 

контрольна 

робота 

2,0 1 2,0 



Індивідуальні 

завдання 
- - - 

Разом: - 60 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Здобувач вищо освіти допускаєть до підсумкрвого 

контролю за умови здачі або захисту звітів по 

лабораторним роботам 

Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів враховує види занять, які згідно з програмою 

навчальної дисципліни передбачають лекційні, 

лабораторні заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

системою. Відповідно контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, лабораторних 

занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна 

сума – 60 балів;); 

• підсумковий/семестровий контроль, що проводиться 

у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку 

навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 

проводиться в таких формах: 

• активна робота на лекційних заняттях; 

• активна участь у виконанні лабораторних робіт; 

• активна участь у дискусії та презентації матеріалу на 

лабораторних заняттях, захисту звіту по лабораторній 

роботі; 

• експрес-опитування. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у 

формі семестрового екзамену. Семестровий екзамен – 

форма оцінки підсумкового засвоєння студентами 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний 

захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 

студентів. 

Оцінювання знань студента під час лабораторних 

занять проводиться за накопичувальною 100-бальною 

системою за такими критеріями: 

• розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології 

проблем, що розглядаються; 

• ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної 

дисципліни; 

•  ознайомлення з рекомендованою літературою, а 

також із сучасною літературою з питань, що 

розглядаються; 

•  вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді 

виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні 

розрахунків у процесі виконання завдань, винесених на 

розгляд в аудиторії; 

•  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 



обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки; 

•  арифметична правильність виконання завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним завданням 

ставиться за умови відповідності індивідуального 

завдання студента або його усної відповіді всім 

зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої 

складової знижує кількість балів. При оцінюванні 

індивідуальних завдань увага також приділяється якості, 

самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань 

викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо 

якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 

оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, 

є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння 

робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним 

апаратом, навички і прийоми виконання практичних 

завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація 

на лабораторних заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни здійснюється на 

підставі проведення семестрового екзамену (тестів). 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків 

між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, вміння формулювати 

своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни 

тощо. В умовах реалізації компетентнісного підходу 

екзамен оцінює рівень засвоєння студентом 

компетентностей, що передбачені кваліфікаційними 

вимогами.  

Студент не може бути допущений до складання 

екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до змістового модуля 

впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Після 

екзаменаційної сесії декан факультету видає 

розпорядження про ліквідацію академічної 

заборгованості. У встановлений термін студент добирає 

залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової/семестрової 

перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах 

(максимальна кількість – 40 балів, мінімальна кількість, 

що зараховується, – 24 бали) і проставляється у 

відповідній графі екзаменаційній "Відомості обліку 

успішності". 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 



екзамену, та балів, отриманих під час поточного 

контролю за накопичувальною системою. Сумарний 

результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – 

«задовільно»", "59 і менше балів – «не задовільно»" та 

заноситься у екзаменаційну "Відомість обліку успішності" 

навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 

балів студент обов'язково складає екзамен після 

закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом 

факультету термін. 

У випадку повторного отримання менше 60 балів 

декан факультету призначає комісію у складі трьох 

викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає 

термін перескладання екзамену, після чого приймається 

рішення відповідно до чинного законодавства. 

 
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною 

системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
 

РН2 Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

РН3 Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати 

отриману інформацію. 

РН4 Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства. 

РН6 Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для 

організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних 

можливостей. 

7. Пререквізити 
 

Курс загальної фізики базується на знаннях з фізики та математики за програмою 

середньої школи і курсу вищої математики.  

8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

9. Технічне та програмне забезпечення  
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Лабораторні роботи проводяться в обладнаних 

лабораторіях. 
 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Основна 

1. Дущенко В.П.,Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи  механіки. 

Молекулярна фізика і термодинаміка. - К.: Вища школа,1987. 

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М.  Курс физики. - М.: Высшая школа 1989. 

3. Ветрова В.Т. Сборник задач по физике. - Минск.: Вышейшая школа,1991. 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf


4. Кучерук І.М.,Дущенко В.П. Загальна фізика. Атомна і ядерна фізика. К.: Вища 

школа, 1992. 

5. Кучерук І.М.,Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. К.: Вища 

школа, 1990. 

6. Трофимова Т.И.  Курс физики. - М: Высшая школа,1990. 

7. Пінкін А.А, Нездвецька І. В. Фізичний практикум: навчальний посібник.-Житомир, 

ЖНАЕУ,2017. 

Допоміжна 

1. Савельев И.В. Курс общей физики Т. І, ІІ, ІІІ - М.: Наука, 1978. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики - М.: Наука, 1980. 

3. Астахов А.В. Механіка. Кинетическая теория материи - М.: Наука, 1977. 

4. Астахов А.В., Широков Ю.М. Электромагнитное поле - М.: Наука, 1980. 

1. Астахов А.В., Широков Ю.М. Квантовая физика, М.: Наука,  

 

Інформаційні ресурси 

1. Навчально-інформаційний портал ЖНАЕУ: http://znau.edu.ua. 

2. Национальная библиотека Украины имени Вернадского: http://www.nbuv.gov.ua/ . 

3. Библиотека технической литературы: http://lib.toxy.cv.ua/. 

4. Электронная библиотека Наука и Техника: http://www.nit.kiev.ua/. 

5. Центральная государственная научно-техническая библиотека ГМК Украины: 

www.cgntb.h1.ru. 
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