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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Фізика» складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
    бакалавр      

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
спеціальності   091 Біологія      

(шифр, назва спеціальності) 

спеціалізації            
(шифр, назва спеціалізації) 

 
 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. 
Метою викладання навчальної дисципліни є  

створення у студентів основ широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, 
які дозволять майбутнім біологам орієнтуватися у потоці наукової і технічної 
інформації, забезпечуючи їм можливість застосування нових фізичних 
принципів у галузі біології; формування у студентів наукового мислення, 
вірного розуміння межі застосування різних фізичних законів, теорій і уміння 
оцінювати результати, які отримуються за допомогою експериментальних або 
математичних методів дослідження. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є  
Ø розвиток логічного та алгоритмічного мислення студентів;  
Ø оволодіння студентами основними методами дослідження і розв’язку 
фізичних задач; 

Ø виховання у студентів уміння самостійно поглиблювати свої фізичні 
знання та проводити аналіз прикладних задач;  

Ø розвиток у студентів навичок використання фізичних методів 
досліджень під час підготовки курсових та дипломних робіт у галузі 
біології;  

Ø підготовка студентів до науково-дослідної роботи,  
Ø розробка та аналіз фізичних моделей у біології,  
Ø використання набутих фізичних знань під час розв’язання 
конкретних завдань у галузі біології. 

1.3. Кількість кредитів: 4. 
1.4. Загальна кількість годин: 120. 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни. 
Нормативна / за вибором: нормативна 

Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік): семестровий екзамен 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
1-й 1-й 

Семестр 
2-й 1, 2-й 

Лекції 
45 год. 8 год. 

Практичні, семінарські заняття 
15 год. 8 год. 

Лабораторні заняття 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 
50 год. 64 год. 

Індивідуальні завдання 
10 год. 10 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 
знати: фундаментальні поняття, принципи та закони класичної та сучасної 

фізики, а також найважливіші методи дослідження фізичних явищ та їх 
застосування в біології. 

вміти: використовувати модельні уявлення та застосовувати фізичні 
закони при розв’язанні конкретних задач у галузі біології. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка 
Вступ. Загальна структура та завдання дисципліни «Фізика». Фізика як 

наука про природу. Методи фізичних досліджень. Взаємозв'язок фізики та 
біології. Фізичні величини. Основні та допоміжні одиниці фізичних величин в 
СІ. Математичні основи фізики. Метод координат. Вектори, дії з векторами. 
Похідна, неозначений та означений інтеграли, фізичний сенс і методи 
обчислення. 

Тема 1. Механіка 
1.1. Кінематика матеріальної точки. Відносність руху. Система відліку. 

Матеріальна точка. Кінематика точки. Траєкторія. Шлях. Переміщення. 
Середня і миттєва швидкості. Прискорення. Тангенціальне та нормальне 
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прискорення. Рівняння руху. Векторна, координатна та параметрична форми 
опису руху матеріальної точки. Класифікація видів руху. Вільне падіння тіл. 
Роль початкових умов. Поступальний та обертальний рух. Кутова швидкість і 
кутове прискорення. Зв'язок між лінійною і кутовою швидкостями та 
прискореннями.  

1.2. Динаміка матеріальної точки. Перший закон Ньютона. Інерціальні 
системи відліку. Маса як міра інертності. Другий закон Ньютона. Імпульс 
матеріальної точки. Сила. Імпульс сили. Третій закон Ньютона. Сили в 
механіці. Види фундаментальних взаємодій. Сила тяжіння і вага тіла. 
Невагомість і перевантаження. Пружні та квазіпружні сили. Сили тертя. 

1.3. Механіка системи матеріальних точок. Система матеріальних точок. 
Імпульс системи матеріальних точок. Момент імпульсу системи. Центр мас. 
Рівняння руху центра мас. Система центра мас. Ізольована система. Закон 
збереження імпульсу. Реактивний рух. Момент сили і момент імпульсу 
(відносно точки і відносно осі). Закон збереження моменту імпульсу.  

1.4. Робота й енергія. Робота та потужність. Обчислення роботи, 
здійснюваною змінною силою. Кінетична енергія частинки. Теорема Кенига. 
Консервативні та неконсервативні сили. Потенціальна енергія. Зв'язок між 
силою та потенціальною енергією. Повна механічна енергія частинки та 
системи. Замкнута система. Абсолютно пружний удар. Закон збереження 
повної механічної енергії. Внутрішня енергія. Абсолютно непружний удар. 
Закон збереження енергії. Зв'язок законів збереження з властивостями простору 
та часу. 

1.5. Неінерціальні системи відліку. Неінерціальні системи відліку. Сили 
інерції й їх особливості. Другий закон Ньютона в неінерціальних системах 
відліку. Системи відліку, що обертаються. Відцентрова сила інерції. Сила 
Коріоліса. Центрифуга й її застосування у біології. 

1.6. Рух абсолютно твердого тіла. Поняття про ступені свободи. 
Поступальний, обертальний і плоский рух твердого тіла. Миттєва вісь 
обертання. Момент інерції твердого тіла. Теорема Штейнера. Кінетична енергія 
твердого тіла. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла 
навколо нерухомої осі (рівняння моментів). Умови рівноваги твердого тіла. 
Центр тяжіння.  

1.7. Механіка рідин і газів. Гідростатика. Основне рівняння 
гідростатики. Закони Паскаля й Архімеда. Гідродинаміка. Рівняння 
безперервності. Стаціонарний рух ідеальної рідини. Рівняння Бернуллі. 
Визначення статичного, динамічного тиску (трубки Піто, Прандтля). Формула 
Торрічеллі. Течія в'язкої рідини. Сили внутрішнього тертя. Формула Пуазейля. 
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Кінематична та динамічна в’язкість. Ламінарна та турбулентна течії. Число 
Рейнольдса. Рух тіл у в'язкій рідині. Рівняння Нав’є – Стокса. 

Тема 2. Молекулярна фізика та термодинаміка 
Вступ. Тепловий рух молекул. Статистичний і термодинамічний методи 

дослідження. Термодинамічні системи, термодинамічні параметри, 
термодинамічні процеси. 

2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Модель 
ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Закони ідеальних газів. Закон 
Дальтона. Ізопроцесси. Основне рівняння кінетичної теорії газів. Температура. 
Середня енергія молекул. Закон рівнорозподілу енергії по ступенях свободи.  

2.2. Статистичні розподіли. Статистичний розподіл. Закон Максвела 
розподілу молекул за швидкостями. Найбільш ймовірна швидкість, середні 
швидкості хаотичного руху молекул. Барометрична формула. Розподіл 
Больцмана.  

2.3. Термодинаміка. Внутрішня енергія системи. Теплота та робота. 
Робота, що здійснюється тілом підчас зміні об'єму. Перший закон 
термодинаміки. Теплоємність ідеального газу. Рівняння Майєра. Адіабатичний 
процес. Рівняння Пуассона. Політропні процеси. Робота ідеального газу під час 
різних процесів. Оборотні та необоротні процеси. Теплова машина. 
Холодильник. Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії циклу Карно. Другий закон 
термодинаміки. Ентропія. Статистичне трактування другого закону 
термодинаміки. Закон зростання ентропії. Третій принцип термодинаміки 
(теорема Нернста). Термодинамічна ймовірність стану системи та її зв’язок з 
ентропією. Поняття про ентропію відкритих систем. Організм як відкрита, 
нелінійна та динамічна система. 

2.4. Явища перенесення. Середня довжина вільного пробігу. Поняття 
вакууму. Емпіричні рівняння явищ перенесення. Дифузія, закон Фіка. В'язкість, 
закон Ньютона. Теплопровідність, закон Фур'є. Молекулярно-кінетична теорія 
явищ перенесення.  

2.5. Реальні гази. Реальний газ. Рівняння стану реального газу Ван-дер-
Ваальса. Ізотерми Ван-дер-Ваальса. Тиск насиченої пари. Зріджування газів. 
Правило Максвела. Критичний стан.  

2.6 Рідкий стан. Будова рідин, поняття про ближній порядок. Поверхнева 
енергія, поверхневе натягнення. Тиск під зігнутою поверхнею рідини. Явища на 
межі рідини та твердого тіла. Капілярні явища. Розчини. Осмос та осмотичний 
тиск.  

Розділ 2. Електрика і магнетизм. Коливання і хвилі 
Тема 3. Електрика і магнетизм 
3.1. Електростатика Електричний заряд. Закон збереження електричного 

заряду. Закон Кулона. Електростатичне поле. Напруженість електричного поля. 
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Принцип суперпозиції полів. Потік вектора через поверхню. Теорема Гауса. 
Робота в електростатичному полі. Потенціал. Різниця потенціалів. Потенціал 
поля точкового заряду. Електричний диполь. Поле диполя. Потенціал поля 
диполя. Поведінка диполя у зовнішньому електричному полі. Діелектрики в 
електричному полі. Поляризація діелектриків. Провідники в електричному полі. 
Рівновага зарядів на провіднику. Електроємність провідника та конденсаторів. 
Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля. Ємність і 
діелектрична проникність тканин організму.  

3.2. Постійний електричний струм. Сила та густина струму. Рівняння 
безперервності. Закон Ома в інтегральній і диференціальній формах. 
Електропровідність. Питомий опір провідника. Сторонні сили. Закон Ома для 
ділянки кола. Електрична напруга. Електричний опір. Залежність опору 
провідника від матеріалу, геометричних розмірів та температури. 
Надпровідність. Електрорушійна сила. Закон Ома для замкнутої ділянки кола. 
Розгалужені кола. Паралельне та послідовне з’єднання провідників. Правила 
Кірхгофа. Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца в 
інтегральній та диференціальній формах. Електричний струм у рідинах і газах. 
Провідники першого та другого родів. Види газових розрядів. Класична 
електронна теорія провідності металів та її недоліки. Елементи зонної теорії. 
Власна та домішкова провідність напівпровідників. 

3.3. Магнітостатика. Магнітне поле в вакуумі. Природа магнітного поля. 
Індукція магнітного поля. Принцип суперпозиції. Лінії індукції магнітного 
поля. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітні поля найпростіших систем. Поле 
прямого і кругового струму. Магнітне поле рухомого заряду. Дія магнітного 
поля на провідник зі струмом і заряд. Закон Ампера. Взаємодія струмів. Сила 
Лоренца. Магнітний потік. Теорема Остроградського-Гауса для вектора 
індукції в вакуумі. Циркуляція вектора індукції магнітного поля. Магнітне поле 
у речовині. Вектор намагнічування. Напруженість магнітного поля. Теорема про 
циркуляцію вектора напруженості магнітного поля. Поле в магнетику. Постійні 
магніти. Механізми намагнічування. Види магнетиків. Діамагнетизм. 
Парамагнетизм. Закон Кюрі. Феромагнетизм. Петля гістерезису. Залишкова 
намагніченість та коерцитивна сила. Залежність феромагнітних властивостей 
від температури. Домени. Механізми перемагнічування. Вплив магнітного поля 
на живі організми.  

3.4. Електромагнетизм. Явище електромагнітної індукції. Індукційний 
струм. Електрорушійна сила індукції. Закон електромагнітної індукції Фарадея. 
Правило Ленца. Струми Фуко. Явище самоіндукції. Індуктивність. 
Самоіндукція. Індуктивність соленоїда. Взаємна індуктивність. Енергія контуру 
з током. Енергія магнітного поля. Густина енергії магнітного поля. Рівняння 
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Максвела. Вихрове електричне поле. Струм зміщення. Електромагнітне поле. 
Фізичний зміст окремих рівнянь системи. Закон збереження енергії 
електромагнітного поля.  

Тема 4. Коливання та хвилі  
4.1. Коливання. Електричні та механічні коливання. Вільні коливання. 

Математичний і фізичний маятники. Загасаючі коливання. Вимушені 
коливання. Резонанс. Змінний струм. Закон Ома для ланцюгів змінного струму 
з активним опором, ємністю, індуктивністю. Імпеданс. Додавання коливань. 
Биття.  

4.2. Хвилі. Пружні хвилі. Поширення хвиль пружним середовищем. 
Поздовжні та поперечні хвилі. Рівняння плоскої та сферичної хвиль. 
Одновимірне хвильове рівняння. Гармонічна плоска хвиля. Амплітуда, частота, 
фаза, період та швидкість поширення хвилі. Довжина хвилі. Хвильове число. 
Хвильовий вектор. Енергія пружної хвилі. Потік та густина потоку енергії. 
Вектор Умова. Інтерференція та дифракція хвиль. Стоячі хвилі. Звукові хвилі. 
Швидкість звуку. Ультразвук. Інфразвук. Ефект Доплера. Електромагнітні 
хвилі. Хвильове рівняння для електромагнітної хвилі. Основні властивості 
електромагнітних хвиль. Плоскі і сферичні електромагнітні хвилі у вакуумі. 
Вектори поля хвилі і співвідношення між ними. Фазова швидкість. Групова 
швидкість. Дисперсія хвиль. Випромінювання електромагнітних хвиль. Дослід 
Герца. Тиск електромагнітної хвилі. Дослід Лебедєва. Густина енергії 
електромагнітної хвилі. Вектор Умова-Пойтинга. Шкала електромагнітних 
хвиль. 

 
Розділ 3. Оптика. Елементи атомної й ядерної фізики 

Тема 5. Оптика 
5.1. Геометрична оптика. Електромагнітна природа світла. 

Характеристика оптичного діапазону електромагнітних хвиль. Геометрична 
оптика як граничний випадок хвильової оптики. Світлова хвиля. Швидкість 
світла в середовищі. Відбиття та заломлення світла. Закон Снеліуса. Коефіцієнт 
заломлення середовища. Повне внутрішнє відбиття. Волоконна оптика. 
Оптична довжина шляху. Принцип Ферма. Прості оптичні прилади. Око як 
оптична система. Короткозорість та далекозорість. Роздільна кутова відстань 
ока. Гострота зору. Аберації зору. Теорія кольорового зору Юнга – 
Гельмгольца. Крива видності. Адаптація ока до освітленості. 

5.2. Хвильова оптика. Інтерференція. Принцип суперпозиції хвиль. 
Інтерференція двох хвиль. Дослід Юнга. Інтенсивність при складанні коливань. 
Вплив немонохроматичності та розмірів джерела світла. Поняття про 
когерентність. Часова та просторова когерентність. Довжина та радіус 
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когерентності. Ширина інтерференційної смуги. Інтерферометри та їх 
застосування. Дифракція. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція Френеля та 
Фраунгофера. Зони Френеля. Дифракція Френеля від круглого отвору. 
Дифракція Фраунгофера від щілини. Дифракційна гратка. Дифракція 
рентгенівських променів. Формула Брегга-Вульфа. Застосування дифракції 
рентгенівських променів для дослідження біологічних об'єктів. Дисперсія 
світла. Групова швидкість. Поглинання світла. Закон Бугера. Поляризація. 
Природне та поляризоване світло. Ступінь поляризації. Поляризатори та 
аналізатори. Закон Малюса. Поляризація при відбиванні та заломленні. Кут 
Брюстера. Проходження поляризованого світла через анізотропне середовище, 
оптична вісь. Звичайна та незвичайна хвилі. Напівхвильові та чвертьхвильові 
пластинки. Інтерференція поляризованих хвиль. Штучна анізотропія. Ефект 
Керра. Оптична активність. Обертання площини поляризації. Закон Біо. 
Поляриметрія. Розсіяння світла. Закон Релея для розсіяння на дрібних 
частинках.  

5.3. Квантова оптика. Люмінесценція і теплове випромінювання. Поняття 
про абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа. Рівноважна густина енергії 
випромінювання. Закон Стефана-Больцмана. Закон Віна. Формула Релєя-
Джинса. Ультрафіолетова катастрофа. Квантова гіпотеза. Формула Планка. 
Фотон. Енергія й імпульс фотона. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Ефект 
Комптона. Фотоефект. Формула Ейнштейна. Фотоелементи. 

Тема 6. Елементи атомної та ядерної фізики 
6.1. Елементи атомної фізики. Модель атома Томсона. Досліди 

Резерфорда. Ядерна модель атома. Постулати Бора. Воднеподібний атом. 
Випромінювання та поглинання воднеподібного атому. Узагальнена формула 
Бальмера-Рідберга. Недоліки теорії Бора. Загальні принципи квантової 
механіки. Хвильові властивості мікрочастинок. Гіпотеза де Бройля. 
Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Хвильова функція. Рівняння 
Шредінгера. Квантово-механічна модель атома водню. Квантові числа 
електрона в атомі. Принцип Паулі. Спектри атомів і молекул. Гальмівне і 
характеристичне рентгенівське випромінювання. Спонтанне й індуковане 
випромінювання. Лазери й їх застосування. 

6.2. Елементи ядерної фізики. Склад атомного ядра. Спин і магнітний 
момент ядра. Ізотопи. Ядерні сили. Енергія зв'язку і дефект маси атомного ядра. 
Природна і штучна радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Альфа-, 
бета-, і гамма-випромінювання. Радіоізотопний аналіз. Біологічна дія 
радіоактивного випромінювання. Дози опромінювання. Лічильники частинок. 
Ядерні реакції. Виділення енергії при ядерних реакціях. Ланцюгова реакція. 
Термоядерні реакції. 
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Підсумкова лекція. Основні підсумки курсу. 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

Разом 
у тому числі 

Разом 
у тому числі 

л. пр. лаб. інд. с. р. л. пр. лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка 
Вступ 1 1    0       
Тема 1.  
Механіка 17 9 6   2 16 2  2  12 

Тема 2. 
Молекулярна фізика 
та термодинаміка 

13 8 2   1 12 2  2  8 

Разом за розділом 1 31 18 8   3 28 4  4  20 
Розділ 2. Електрика та магнетизм. Коливання та хвилі 

Тема 3.  
Електрика та 
магнетизм 

18 10 4   4 20 2  2  16 

Тема 4.  
Коливання та хвилі 9 4 1   3 6     6 

Разом за розділом 2 27 14 5   7 26 2  2  22 
Розділ 3. Оптика. Елементи атомної й ядерної фізики 

Тема 5.  
Оптика 13 8 2   3 20 2  2  16 

Тема 6.  
Елементи атомної й 
ядерної фізики 

8 4 0   3 6     6 

Підсумкова лекція 1 1 0          
Разом за розділом 3 20 13 2   6 26 2  2  22 
Індивідуальне 
завдання 10    10  10    10  

Разом годин 90 45 15 0 10 16 90 8 0 8 10 64 
 

 
 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
4.1 Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 Кінематика матеріальної точки 2 
2 Динаміка поступального руху матеріальної точки 2 
3 Динаміка обертального руху. Закони збереження 2 
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4 Термодинаміка 2 

5 
Електростатика. Постійний електричний струм. Магнітне 
поле 

2 

6 Електромагнітна індукція 2 
7 Механічні та електромагнітні коливання. Електромагнітні 
хвилі. 

1 

8 Оптика 2 
 Разом 15 

 
4.2. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 Визначення моментів інерції тіл 2 
2 Визначення універсальної газової сталої 2 
3 Розширення границь вимірювання амперметру та 
вольтметру 

2 

4 Вивчення дифракції світла за допомогою лазера 2 
 Разом 8 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 
Математичні основи фізики. Метод координат. Вектори, дії з 
векторами. Похідна, неозначений та означений інтеграли, 
фізичний сенс і методи обчислення 

8 

2 
Види фундаментальних взаємодій. Пружні і квазіпружні сили. 
Сили тертя. Сила тяжіння і вага тіла. Невагомість та 
перевантаження. Прояв законів Ньютона в живій природі. 

4 

3 Центрифуга та її застосування в біології. 1 
4 Умови рівноваги твердого тіла. Центр тяжіння.  0,5 

5 
Однорідні деформації (розтягування, зсуву). Неоднорідні 
деформації (кручення, вигин). Крива залежності між деформацією 
і напругою. Закон Гука. Енергія пружної деформації.  

2 

6 Ентропія відкритих систем. Організм як відкрита система. 2 

7 
Електричний диполь. Поле диполя. Потенціал поля диполя. 
Ємкість і діелектрична проникність тканин організму.  

2 

8 Електричний струм в рідинах. Електроліз. Закони Фарадея. 2 
9 Електричне і магнітне поля Землі. Вплив магнітного поля на 2 
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живі організми. 

10 
Рух заряджених частинок в електричних і магнітних полях. 
Мас-спектрометри. Прискорювачі заряджених частинок. 

2 

11 Струми Фуко. 0,5 

12 
Змінний струм. Імпеданс. Закон Ома для ланцюгів змінного 
струму з активним опором, ємкістю, індуктивністю. 

2 

13 Додавання коливань. Биття. 1 

14 
Звукові хвилі. Рівняння стоячої звукової хвилі. Визначення 
положення вузлів та пучностей в стоячій хвилі. 

2 

15 Хвильове рівняння. Групова швидкість. Дисперсія хвиль. 2 
16 Випромінювання електромагнітних хвиль. 1 

17 
Принцип Ферма. Прості оптичні прилади. Око як оптична 
система. 

2 

18 
Способи отримання інтерференційної картини: дзеркала 
Френеля, біпризма Френеля. Прояснення оптики. Поняття про 
багатопроменеву інтерференцію. Інтерферометри. 

2 

19 
Дифракція рентгенівських променів на кристалічній решітці. 
Формула Вульфа-Бреггів. Застосування дифракції 
рентгенівських променів для дослідження біологічних об'єктів. 

2 

20 
Поляризатори. Оптично активні речовини. Обертання 
площини поляризації. Поляриметрія. 

2 

21 Формула Релея-Джинса. Ультрафіолетова катастрофа. 1 

22 
Модель атома Томсона. Дослід Резерфорда з розсіяння альфа-
часток. 

1 

23 Квантові числа. Принцип Паулі. 1 

24 
Спонтанне і індуковане випромінювання. Лазери і їх 
застосування. Поняття про голографію. 

2 

25 
Радіоізотопний аналіз. Дози опромінювання. Біологічна дія 
радіоактивного випромінювання. Лічильники частинок.  

2 

26 Ланцюгова реакція. Термоядерні реакції. 1 
 Разом  50 

 
 

6. Індивідуальне завдання 
Для студентів денної форми навчання індивідуальне завдання являє собою 

написання та захист реферату за однією із запропонованих тем із метою 
усвідомлення тісного взаємозв’язку фізики та біології, а також більш 
поглибленого вивчення студентами теоретичного матеріалу. Теми рефератів 
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видаються студентам на початку навчального семестру. Терміни захисту 
рефератів – квітень-травень, згідно розробленого графіка.  

 
Теми рефератів 

 
1. Пружні властивості біологічних матеріалів. Переломи кісток. 
2. Енергія в біології. Метаболізм. Ергометрія.  
3. Реактивний рух у природі та техніці. 
4. Відцентрова сила інерції. Центрифуга й її застосування в біології. 
5. Перебіг крові в судинній системі. Реологія. 
6. Серце як механічна система. 
7. Фізичні механізми терморегуляції. 
8. Ентропія біологічних систем. 
9. Фізичні процеси в біологічних мембранах. 
10. Низькі температури в медицині.  
11. Мембранні потенціали та нервові імпульси.  
12. Електричні явища в живій природі. 
13. Електрична активність органів. Фізичні основи електрокардіографії. 
14. Провідність біологічних систем. 
15. Дія електричного струму на тіло людини. 
16. Електромагнітні лічильники швидкості крові. 
17. Магнітні властивості тканин організму. 
18. Електричне та магнітне поля Землі та космосу.  
19. Фізика слуху. 
20. Ультразвук та інфразвук, їх використання в біології та медицині. 
21. Око як оптична система. 
22. Інтерференційний мікроскоп і його застосування в біології. 
23. Лазери та голографія. 
24. Біологічна дія лазерного випромінювання. 
25. Застосування лазерів в біології та медицині. 
26. Поляризація світла. Дослідження живих тканин у поляризованому світлі. 
27. Інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання й їх застосування в 

наукових дослідженнях і медицині. 
28. Тепловіддача організму. Термографія. 
29. Фізичні основи застосування рентгенівського випромінювання в 

медицині. 
30. Застосування дифракції рентгенівських променів для дослідження 

біологічних об'єктів. 
31. Біологічна дія радіоактивного випромінювання. 
32. Гемодинаміка. Серцево-судинна система з точки зору механіки руху 

рідини. 
33. Перший початок термодинаміки, його застосування у біології. 
34. Другий початок термодинаміки, його застосування у біології. 
35. Ентропія біологічних систем. 
36. Електронний мікроскоп і його застосування у біології. 
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37. Оптичній мікроскоп, його будова і принцип дії. 
38. Звукові хвилі. Фізичні характеристики та суб’єктивні відчуття. 
39. Звукові хвилі. Ефект Доплера та його застосування у науці та медицині. 
40. Біологічна дія інфразвуку. 
41. Рідкі кристали та живі організми. 
42. Конденсатор. Міжклітинна мембрана як конденсатор. 
43. Біологічний вплив НВЧ радіохвиль. 
44. Живі істоти та магнітне поле Землі. 
45. Біологічні системи та шкала електромагнітних хвиль. Особливості 

впливу. 
46. Захист біологічних об’єктів від різних видів іонізуючого 

випромінювання. 
47. Використання радіонуклідів і нейтронів для дослідження, діагностики та 

лікування. 
48. Основи магнітної томографії. 
49. Фотобіологічні процеси. 
50. Основи енцефалографії. 
51. Капілярні явища у живій природі. 
52. Порушення зору та їх корекція з точки зору теорії Гельмгольца. 
53. Волоконно-оптичні системи у медицині. 
54. Обертання площини поляризації хвиль у біологічних системах. 
55. Рентгеноструктурний аналіз як метод дослідження біологічних систем. 
Для студентів заочної форми навчання індивідуальне завдання являє собою 

самостійне виконання контрольної роботи, яка містить 16 задач з різних 
розділів фізики, що є обов’язковими для виконання  

 
 

7. Методи контролю 
У навчальному процесі використовуються наступні види контролю: 

поточний та семестровий підсумковий контроль.  
Поточний контроль проводиться на практичних заняттях. До нього 

належать: 
Ø перевірка якості виконання індивідуальних завдань,  
Ø контроль відповіді на обов’язкову перевірку теоретичних знань на 
початку кожного практичного заняття, 

Ø відповіді біля дошки, робота на місці з розв’язання задач на 
практичних заняттях, 

Ø індивідуальне опитування на практичних заняттях, 
Ø перевірка обов’язкового домашнього завдання.  
Ø Написання 2-ох контрольних робі 

Семестровий підсумковий контроль застосовується у вигляді письмового 
іспиту наприкінці семестру. 
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8. Схема нарахування балів 
8.1. Нарахування балів протягом семестру.  

Денна форма навчання 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання 

Іспит Сума Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Інд. 
завдання Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
18 6 12 6 6 2 10 60 40 100 
Т1, Т2 ... Т6 – теми розділів. 
Протягом семестру студент може отримати максимум 60 балів 

(Семестрова оцінка S ). З них 10 балів нараховуються на практичних заняттях 
за результатами перевірки виконання домашніх завдань та якості теоретичних 
знань. 40 балів нараховується за написання контрольних робіт. 

Ще 10 балів може принести студентові Індивідуальне завдання (реферат): 
5 балів – за написання; 5 балів – за прилюдний захист реферату. 

Примітка 1. Виконання студентом індивідуального завдання та публічний 
захист його результатів є обов’язковою умовою допуску студента до 
складання іспиту. Також проводиться перевірка реферату на плагіат. 

Примітка 2. Оцінка, яку отримує студент за кожне окреме заняття 
(практичне заняття, індивідуальне завдання), відповідає відсоткові правильного 
виконання поставленого завдання. Завдання вважається виконаним 
правильно, коли студент самостійно дав повну, вірну та вичерпну відповідь, 
не користуючись жодними зовнішніми джерелами інформації або підказками 
інших осіб, а також може (в разі необхідності) дати прилюдне вірне, повне та 
вичерпне пояснення щодо змісту цієї відповіді. 

До підсумкового семестрового контролю (іспиту) допускається студент 
денної форми навчання, який створив повні рукописні конспекти лекцій і 
практичних занять, виконав всі домашні завдання й індивідуальне завдання та 
протягом семестру набрав не менш, ніж 30 балів за всі види робіт, 
передбачених навчальною програмою дисципліни. 

 
8.2. Нарахування балів протягом семестру.  

Заочна форма навчання 
Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота за 
планом 

Іспит Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

16 10 10 24 40 100 
 
Оцінки за кожен розділ студентові заочної форми навчання виставляються 

наступним чином. Індивідуальне завдання (контрольна робота) містить 16 
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задач. За результатами перевірки і співбесіди контрольна робота оцінюється із 
розрахунку 24 балів, тобто 1,5 бали за кожну правильно виконану задачу. 

З 36 балів, що припадають на розділи 1 – 3, 4 бали відведено на 
оцінювання якості рукописного конспекту з теоретичних питань, що складає 
студент під час самостійної роботи над засвоєнням навчального матеріалу, 32 
бали (4 роботи по 8 балів) – на оцінювання якості виконання лабораторної 
роботи, її оформлення та захисту результатів, причому з 8 балів за кожну 
роботу 4 бали відведено на оцінювання її оформлення та 4 бали – на захист 
результатів.  

Треба мати на увазі, що кожне окреме завдання (задача, лабораторна 
робота) вважається виконаним правильно, а отже заслуговує на 
максимальну кількість балів, коли студент самостійно дав повну, вірну та 
вичерпну відповідь, а також може (в разі необхідності) дати прилюдне вірне, 
повне та вичерпне пояснення щодо змісту цієї відповіді. Зарахування 
контрольної роботи відбувається за результатами її перевірки та співбесіди зі 
студентом.  

Семестрова оцінка S  є арифметичною сумою оцінок за кожен з трьох 
розділів, а також оцінки за індивідуальне завдання (контрольну роботу). 

До підсумкового семестрового контролю (іспиту) допускається студент 
заочної форми навчання, який створив повний рукописний конспект 
теоретичного матеріалу, виконав і захистив індивідуальне завдання 
(контрольну роботу) та протягом семестру набрав не менш, ніж 30 балів за всі 
види робіт, передбачених навчальною програмою дисципліни. 

 
8.3. Нарахування балів на іспиті. Підсумкова оцінка 

На письмовому іспиті (Екзаменаційна оцінка E ) студент може отримати 
максимум 40 балів.  

Підсумкова оцінка (P ) з курсу фізики є арифметичною сумою 
Семестрової (S ) та Екзаменаційної (E ) оцінок: 

.P S E   
Підсумкова оцінка P , що вимірюється в балах (від 1 до 100 балів), 

перекладається в оцінку за національною шкалою згідно наступної таблиці. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності протягом 
семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно  зараховано 



17 
 

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

9. Рекомендована література 
Основна література 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Механика: Учебное пособие для 
вузов. М: АСТ, Астрель, 2002.-336 с. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. Молекулярная физика и 
термодинамика: Учебное пособие для вузов. М: АСТ, Астрель, 2002.-308 
с. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. Электричество и магнетизм: Учебное 
пособие для вузов. М: АСТ, Астрель, 2002.-336 с. 

4. Савельев И.В. Курс общей физики. Волны. Оптика: Учебное пособие для 
вузов. М: АСТ, Астрель, 2002.-256 с. 

5. Ремизов А.Н., Потапенко А.Я. Курс физики: Учебник для вузов. М.: 
Дрофа, 2002. – 720 с. 

6. Чолпан П.П. Фізика: Пiдручник для студентів природничих факультетів 
університетів i педагогічних інститутів. Київ: Вища школа, 2003.-567 с. 

7. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
общей физики, раздел "Механика". Харьков: ХГУ, 1989, 58 с. 

8. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
общей физики, раздел "Механика" (часть 2). Харьков: ХГУ, 1991, 68 с. 

9. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
общей физики. "Молекулярная физика". Харьков: ХГУ, 1990, 84 с. 

10. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
общей физики, раздел "Электричество и магнетизм". Вид. ХНУ імені 
В.Н.Каразіна, Харків, 2003, 124 с. 

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної 
фізики, розділ "Оптика". Харків: ХДУ, 1995, 52 с. 

12. Методические указания к решению задач по кинематике материальной 
точки для студентов биологического, химического и физического 
факультетов "Методика решения задач по общей физике". Вид. ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, Харків, 2007, 44 с. 

13. Методические указания к решению задач по динамике материальной 
точки для студентов биологического, химического и физического 
факультетов "Методика решения задач по общей физике". Вид. ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, Харків, 2007, 48 с. 
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14. Материалы для практических занятий по общей физике.  
 

Допоміжна література 
1. МэрионД.Б. Общая физика с биологическими примерами. М: Высшая 
школа, 1986.-624с. 

2. Джанколли. Физика. Т. 1, 2. М: Мир, 1989. 
 

10. Інформаційні ресурси в Інтернеті, інше методичне забезпечення 
 

http://vk.com/physics_bio_khnu http://www.all-ebooks.com/  
http://diagram.com.ua/library http://lib.org.by/ 
http://sci-lib.com/ http://arxiv.org/ 

 
1. Горбач В.Н., Таранова И.А. Методика решения задач по общей физике: 

методические указания к решению задач по кинематике материальной точки 
для студентов биологического, химического и физического факультетов: 
Электронная версия для интранет-сети. 

2. Горбач В.Н., Таранова И.А. Методика решения задач по общей физике: 
методические указания к решению задач по динамике материальной точки для 
студентов биологического, химического и физического факультетов: 
Электронная версия для интранет-сети. 

3. Таранова И.А., Горбач В.Н., Ванькевич А.В. Физика. Часть I. Механика: 
лабораторный практикум и практические занятия: Электронная версия для 
интранет-сети. 

4. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
общей физики, раздел "Механика": Для студентов биологического, геолого-
географического и химического факультетов: Электронная версия для 
интранет-сети. 

5. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з курсу загальної 
фiзики, роздiл "Оптика": Електронна версiя для iнтранет-мережi. 

6. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з курсу загальної 
фiзики, роздiл "Молекулярна фiзика": Електронна версiя для iнтранет-мережi. 

http://vk.com/physics_bio_khnu
http://www.all-ebooks.com/
http://diagram.com.ua/library
http://lib.org.by/
http://sci-lib.com/
http://arxiv.org/

