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Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Ісаєнко Г.Л., кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, викладач кафедри інформаційно-

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. 

Результати навчання.  ормування у студентів достатньо  ирокої під отовки 

в  алузі фізики, оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями 

класичної та сучасної фізики,  о забезпечує їм ефективне опанування 

спеціальних дисциплін і подаль у мо ливість використання нових фізичних 

принципів у  алузі інформаційних техноло ій.  

Зміст. Предмет механіки. Механічний рух. Поступальний та обертальний рух. 

Системи відліку. Траекторія. Шлях. Перемі ення. Швидкість. Прискорення. 

Середнє та миттєве прискорення. Тан енціальне і нормальне прискорення. 

Класифікація руху в зале ності від значень тан енціально о і нормально о 

прискорення. Елементарний кут повороту. Кутова  видкість. Зв’язок мі  

лінійною та кутовою  видкостями. Кутове прискорення. Зв’язок мі  лінійним 

та кутовим прискореннями. Рух тіла з постійним кутовим прискоренням. 

Момент інерції матеріальної точки і твердо о тіла. Теорема Штейнера. 

Момент сили матеріальної точки відносно нерухомої точки відліку та відносно 

нерухомої осі обертання. Момент імпульсу матеріальної точки відносно 

нерухомої точки відліку та відносно нерухомої осі обертання. Основне 

рівняння динаміки обертально о руху твердо о тіла.  

Основні фундаментальні фізичні взаємодії. Гравітаційна сила. Закон 

всесвітньо о тя іння. Сила тя іння. Ва а тіла. Сила реакції опори. 

Переванта ення. Нева омість. Сили тертя та опору.  

Закон збере ення імпульсу. Рух тіл змінної маси. Закон збере ення 

моменту імпульсу. Механічна робота при поступальному русі. Механічна 

робота при обертальному русі. Поту ність. Середня та миттєва поту ність. 

Кінетична енер ія поступально о руху тіла. Кінетична енер ія обертально о 

руху тіла. Потенціальна енер ія. Консервативні та неконсервативні сили. Закон 

збере ення повної механічної енер ії.  

Види електричних зарядів. Закон збере ення електрично о заряду. Закон 

Кулона. Відносна діелектрична проникність речовини. Електричне поле. 

Напру еність електростатично о поля. Принцип суперпозиції. Електростатичне 

поле та йо о властивості. Робота, яку виконує електростатичне поле при 

перемі ені заряду. Потенціал електрично о поля. Напру еність як  радієнт 

потенціалу. Графічні характеристики електрично о поля. Теорема про 

циркуляцію вектора напру еності електростатично о поля. Потік вектора 

електрично о змі ення. Теорема Остро радсько о-Гауса для діелектрика і 

вакуума. Вектор електрично о змі ення. Електроємність відокремлено о тіла. 

Конденсатор. Типи конденсаторів. Електроємність конденсатора. Послідовне і 

паралельне з’єднання конденсаторів. Енер ія заряд ених тіл. Енер ія 

однорідно о електростатично о поля. Полярні та неполярні діелектрики. 

Поляризація діелектриків.  



Постійний електричний струм та йо о характеристики. Сторонні сили. 

Електрору ійна сила (ЕРС). Напру а. Закон Ома для однорідної ділянки кола у 

диференціальній формі. Закон Ома для ділянки кола,  о містить д ерело 

струму. Послідовне та паралельне з’єднання провідників з струмом. Зале ність 

питомо о опору металів і напівпровідників від температури. Яви е 

надпровідності. Робота та поту ність електрично о струму. Закон Д оуля-

Ленца у диференціальній формі.  

Ма нітне поле та йо о кількісні характеристики. Графічні характеристики 

ма нітно о поля. Закон Ампера. Закон Біо-Савара-Лапласа. Ма нітне поле 

прямо о та колово о провідника з струмом. Сила Лоренца. Рух заряд ених 

частинок в ма нітному полі. Циркуляція вектора ма нітної індукції. Вихровий 

характер ма нітно о поля. Закон повно о струму. Ма нітне поле соленоїда. 

Потік вектора ма нітної індукції. Теорема Остро радсько о-Гауса для 

ма нітно о поля. 

Робота ма нітно о поля по перемі енню провідника та контура з струмом.. 

Яви е електрома нітної індукції. Закон  арадея. Правило Ленца. 

Індуктивність. Індуктивність соленоїда. Яви е самоіндукції. Енер ія 

ма нітно о поля. Рівняння Максвела в інте ральній та диференціальній формах.  
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Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, лабораторні 

заняття, робота в малих  рупах.  

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, тестування, виконання та захист 

лабораторних робіт);  

– підсумковий контроль (екзамен).  

Мова навчання та викладання. Українська. 

 


