
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Фізика (зі змістовим модулем «Електротехніка й 

електроніка») 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  
Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Кипарис Віталій Євгенович, викладач Класичного фахового 

коледжу Сумського державного університету 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл);  

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
 8 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (32 години лекцій, 8 годин практичних та 8 годин 

лабораторних занять), 102 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за спеціальністю 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вища математика (зі змістовим модулем 

«Теорія ймовірностей і математична статистика»)» 

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни  є забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів 

в галузі фізики, електротехніки та електроніки в обсязі та мірі, необхідній для того, щоб 

майбутні спеціалісти орієнтувалися в потоці наукової і технічної інформації на достатньому 

рівні, могли зробити основні розрахунки кіл постійного та змінного струму, пояснити 

принцип дії та призначення електричних компонентів машин і обладнання. 



4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ФІЗИКА 

Тема 1. Елементи кінематики і динаміки матеріальної точки та твердого тіла 

Елементи кінематики. Система відліку. кінематичне описання руху. Вектор переміщення. 

Швидкість. Рівноміний рух. Рівнозмінний рух.  Прискорення. Графіки руху. Кінематика 

обертального руху матеріальної точки. Кутова швидкість. Нормальне та тангенціальне  

прискорення. Зв’язок між лінійними і кутовими характеристиками. Закон інерції. Інерційні 

системи відліку. Маса. Вимірювання маси, еталон маси. Рівняння руху. Другий закон 

Ньютона як рівняння руху. Третій закон Ньютона та закон збереження імпульсу системи  

багатьох частинок. Неінерційні системи відліку. Сили інерції. Сила тертя. Рівняння руху та 

рівноваги твердого тіла. Рівняння що описує обертання твердого тіла навколо нерухомої вісі. 

Момент інерції. 

Тема 2. Закони збереження 

Закон збереження імпульсу як фундаментальний закон природи. Імпульс сили та зміна 

імпульсу тіла. Рух центру інерції. Зведена маса. Рух тіла зі змінною масою. Робота та 

кінетична енергія. Потужність. Потенціальна енергія. Поняття консервативних сил. Сила і 

потенціальна енергія. Закон збереження в механіці. Внутрішня енергія. Загально фізичний 

закон збереження енергії. Пружний та не пружний удари. Закон збереження моменту 

імпульсу. Момент імпульсу. Момент сили. Рівняння моментів. 

Тема 3. Елементи механіки суцільних середовищ 

Витікання рідини із посудини. Течія по трубах. Тиск у потоці. Рівняння Бернуллі. 

Ламінантний рух рідини. В’язкість. Закон Пуазейля. Формула Стокса. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА Й ЕЛЕКТРОНІКА 

Тема 4. Електричні кола постійного струму  

Електрична енергія, її властивості. Електростатичне поле. Закон Кулона. Електричний 

струм. Напрямок, величина, густина струму. Електрична провідність, опір провідників.  

Закони Ома. Типи з’єднання споживачів. Провідникові матеріали. Надпровідники. Закони 

Кірхгофа. Основи розрахунків електричних кіл. 

Тема 5. Однофазні та трифазні кола змінного струму 

Змінний струм, визначення, добування. Параметри змінного струму. Коло з активним, 

індуктивним і ємнісним опорами. Резонанс струму та напруги. Потужність в колі змінного 

струму. Трифазна система електричних кіл. Трифазні симетричні кола. Трифазні 

несиметричні кола. З’єднання обмоток трифазних генераторів та споживачів електричної 

енергії зіркою і трикутником. Потужність трифазного струму. Розрахунок трифазних 

симетричних кіл. 

Тема 6. Трансформатори 

Застосування, принцип дії та будова однофазного трансформатора. Трифазний 

трансформатор. Режими роботи трансформаторів. Типи трансформаторів та їх застосування. 

ККД трансформаторів. 

Тема 7. Електричні машини 

Будова та призначення машин змінного струму. Принцип дії трифазного асинхронного 

двигуна. Пуск в хід і регулювання частоти обертів трифазних асинхронних двигунів. 

Однофазні асинхронні двигуни. Поняття про синхронні машини. Будова та принцип дії 

машин постійного струму. Зворотність машин. Реакція якоря. Комутація струму. ККД 

електричних машин .Генератори постійного струму. Поняття про електропривод. Нагрів та 

охолодження машин. Схеми управління електродвигунами. Магнітний пускач. 



5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Знати: основи фізичних законів та фундаментальні фізичні поняття, закони та 

теорії класичної та сучасної фізики, суть фізичних явищ, галузі їх практичного 

застосування. 

РН 2. Вміти: аналізувати взаємозв’язок фізичних явищ різної природи; застосовувати 

фізичні знання для розв’язання практичних задач; планувати та проводити 

найпростіші фізичні експерименти та обробляти їх; виділяти конкретний 

фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності. 

РН 3. Знати: основні  властивості і призначення  електротехнічних  матеріалів;  

призначення,  основні характеристики і будову трансформаторів,  електричних  

машин  постійного  і  змінного  струму. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

ПРН 3. Демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних та інженерних 

наукових фактів, що лежать в основі галузевого машинобудування. 

ПРН 9. Демонструвати творчий та інноваційний потенціал в керуванні проєктними  

розробками, оцінювати ризики, передбачати можливі обмеження та приймати 

обґрунтовані рішення.   

ПРН 10. Демонструвати здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем і  

Процесів. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. ФІЗИКА  

Тема 1 Елементи кінематики матеріальної точки і твердого тіла 

Л 1. 
Кінематика прямолінійного і обертального руху матеріальної точки. Кутова 

швидкість та прискорення. Нормальне та тангенціальне  прискорення  

Л 2. Закон інерції. Маса. Вимірювання маси. Закони Ньютона. Рівняння руху. 

ПЗ 1. Розв’язування задач на закони механіки. 

ЛР 1. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. 

Тема 2. Закони збереження 

Л 3. 
Закон збереження імпульсу як фундаментальний закон природи. Імпульс сили та 

зміна імпульсу тіла. 

Тема 3. Елементи механіки суцільних середовищ 

Л 4. Витікання рідини із посудини. Течія по трубах. Тиск у потоці. Рівняння Бернуллі. 

Л 5. Ламінантний рух рідини. В’язкість. Закон Пуазейля. Формула Стокса. 

ЛР 2. Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за методом Стокса. 



Змістовий модуль 2. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА Й ЕЛЕКТРОНІКА

Тема 4. Електричні кола постійного струму  

Л 6. Електрична енергія, її властивості. Електростатичне поле. Закон Кулона. 

Л 7. 
Електричний струм. Напрямок, величина, густина струму. Електрична 

провідність, опір провідників.  Закони Ома.  

ПЗ 2. Розрахунок електричного кола постійного струму. 

ЛР 3. Знайомство з програмою Multisim. Дослідження закону Ома. 

Л 8. Закони Кірхгофа. Основи розрахунків електричних кіл. 

ЛР 4. Перевірка законів Кірхгофа. Побудова потенціальних діаграм. 

Тема 5. Однофазні та трифазні кола змінного струму 

Л 9. Змінний струм, визначення, добування. Параметри змінного струму. 

Л 10. 
Трифазна система електричних кіл. Трифазні симетричні кола. Трифазні 

несиметричні кола. 

Л 11. 
З’єднання обмоток трифазних генераторів та споживачів електричної енергії 

зіркою і трикутником. Потужність трифазного струму 

ПЗ 3. Розрахунок трифазних симетричних кіл. 

Тема 6. Трансформатори 

Л 12. Застосування, принцип дії та будова однофазного трансформатора. 

ПЗ 4. Розрахунок затрат енергії та ККД трансформаторів. 

Тема 7. Електричні машини 

Л 13. 
Будова та призначення машин змінного струму. Принцип дії трифазного 

асинхронного двигуна. 

Л 14. Будова та принцип дії машин постійного струму. 

Л 15. Поняття про електропривод. 

Л 16. Магнітний пускач. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до опитування за темами лекційних занять. 

НД 3. Тестування в LMS MOODLE. 

НД 4. Виконання розрахунків на практичних заняттях за варіантами. 

НД 5. Підготовка та виконання лабораторних робіт. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 



МН 1. Традиційні лекції. 

МН 2. Практичні заняття. 

МН 3.  Лабораторні заняття. 

МН 4. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 5. Змішане навчання (blended-learning). 

МН 6.  Технології віртуальних приладів. 

Лекції надають студентам теоретичну основу, що є підґрунтям  для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2.). Лекції доповнюються практичними заняттями з 

розв’язанням задач, які надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на 

практичних прикладах (РН 3.). Проблемно-пошукові методи навчання передбачають 

закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, 

здійснення обробки теоретичного матеріалу і основних положень під час проведення 

лабораторних робіт за темою дисципліни (РН 1., РН 2., РН 3.). Самостійному навчанню 

сприятиме підготовка до лекцій і практичних занять. Під час підготовки до аналізу та 

порівняння об’єктів студенти розвиватимуть навички комунікативного спілкування, 

критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та практичних дій. 

Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з 

використанням мобільних пристроїв, а також навчання з використанням платформи LMS 

MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і 

самостійно он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище та 

забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала  

оцінювання 

ECTS  

Визначення  

Чотирибальна  

національна  

шкала  

оцінювання 

Рейтингова 

бальна  

шкала 

оцінювання 

А 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з кількома 

помилками 
4 (добре) 

82-89 

С 
В загальному правильна робота з 

певною кількістю помилок 
74-81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

здобувача освіти та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в 

процесі підготовки до виконання практичних, лабораторних і тестових завдань, оцінювання 

поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання здобувачами вищої освіти 

виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестування в LMS MOODLE. 

М 3. Перевірка виконання практичного завдання. 

M 4. Перевірка виконання лабораторного завдання. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю – залік 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа 

ЗН 2. Макети 

ЗН 3. Плакати та схеми 

ЗН 4. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування) 

ЗН 5. Програмне забезпечення «Особистий кабінет» (з доступом до бібліотечно-

інформаційної системи СумДУ) 

ЗН 6 Застосунки «Physics App», «Physic virtual lab» 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Гоков О.М. Фізика : навч. посіб. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 277 с. 

2. Електротехніка та безпека електроустановок: Методичні вказівки і 

завдання для виконання контрольної роботи для заочної форми навчання 

освітнього рівня «бакалавр» / Куценко С.В., Заїка П.І., Землянський О.М. 

Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2019. 24 с. 

Допоміжна 

література 

1. Фізика (рівень стандарту. за навчальною програмою авторського 

колективу під керівництвом Локтєва В. М.). : підручник. для 11 кл.закл. 

загал. серед. освіти. / за ред.В. Г. Бар'яхтар., С. О. Довгий.  Харків, 

2019. 272 с. : іл. Гриф МОН  
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