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1 Опис курсу та Веб-сайт його розміщення 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни.  

«Фізика» – наука про природу, про найбільш фундаментальні 

закономірності руху матерії, її будову, властивості та взаємодію; базується на 

встановленні та поясненні законів, за якими відбуваються процеси та явища 

навколишнього світу. 

Веб-сайт курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1171.  

Примітка – для входу на портал потрібен логін і пароль. 

 

2 Мета викладання дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Фізика з основами біофізики» є 

формування у студентів основ теоретичної підготовки та наукового світогляду, 

засвоєння основних фізичних законів і положень фізики та біофізики щодо 

проблем життєдіяльності рослин та рослинних покривів, виробити у студентів 

прийоми і навички рішення стандартних і нестандартних задач з різних розділів 

фізики та застосування фізичних методів і приладів у рослинництві та 

землеробстві, ознайомлення студентів із сучасною вимірювальною та іншою 

фізичною апаратурою. 

 

3 Завдання вивчення дисципліни 

 

Завданнями дисципліни є: 

- формування інтересу та прагнення студентів до наукового вивчення 

природі, розвиток їх інтелектуальних та творчих здібностей; 

- розвиток уявлень про науковий метод пізнання та формування 

дослідного відношення до навколишніх явищ; 

- формування наукового світогляду як результату вивчення основ 

будови матерії та фундаментальних законів фізики; 

- формування вмінь пояснювати явища на основі знань з фізики та 

наукових доведень; 

- формування уявлень про системоутворюючу роль фізики для 

розвитку інших природничих наук, техніки й технологій; 

- розвиток уявлень про можливі сфери майбутньої професійної 

діяльності, пов’язані з фізикою.   

Як результат вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
- основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи теорії похибок і 

правила обробки результатів вимірювань; 

- загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі процесів, які 

відбуваються в рослинах, грунті, атмосфері; 

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1171
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- характеристики фізичних зовнішніх факторів впливу на рослини, рослинні 

посіви та середовище їхнього мешкання, а також біофізичні механізми цих 

впливів; 

- практичні застосування сучасних інструментальних методів та технічних 

засобів, принципи дії приладів для вимірювання  фізичних величин і 

діагностики стану рослин та сільськогосподарських угідь; 

вміти: 
- користуючись фізичними положеннями, законами і теоріями, 

застосовувати набуті знання у процесі вивчення спеціальних дисциплін і 

майбутній роботі за спеціальністю;  

- пояснювати фізичні принципи, процеси та механізми, що становлять 

основу життєдіяльності рослин; 

- встановлювати та враховувати наслідки впливу різноманітних зовнішніх 

фізичних факторів на рослину; 

- уявляти основні принципи дії та можливі застосування сучасних фізичних 

методів і приладів в агрономічній практиці. 

 

4 Результати навчання – компетентності 

Після освоєння дисципліни студенти повинні мати наступні 

компетентності: природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття 

рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування. 

Компілювати принципи управління, на яких базується система 

екологічної безпеки.  

Знати концептуальні основи моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на довкілля. 

Проводити пошук інформації з використання відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень.  

 

5 Пререквізити (Prerequisite) 

 

Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для 

освоєння досліджуваної дисципліни: «Вища математика», «Хімія», 

«Ботаніка».  

 

6 Постреквізити (Postrequisite) 

 

Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що 

здобуваються по завершенню вивчення дисципліни «Фізика з основами 

біофізики»: Спеціальне плодівництво, Ґрунтознавство з основами геології, 
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Землеробство, Овочівництво та баштанництво, Розсадництво, Плодівництво 

та виноградарство, Виноградарство і ампелографія, Загальне плодівництво.  

 

7 Інформація про викладача  

 

Рожкова Олена Павлівна, старший викладач кафедри ВМФ, кабінет – 

9.310. 

Електронна адреса:  olena.rozhkova@tsatu.edu.ua. Галузь наукових 

інтересів - дослідження формування і розвитку змісту фізичної освіти в 

Україні (історико-методологічний контекст); системне багаторівневе 

прогнозування розвитку змісту фізико-математичної освіти методом 

математичного опису і часових рядів; використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальному процесі з фізики з основами 

біофізики; актуальні проблеми професійної освіти. 

http://www.tsatu.edu.ua/vmf/people/rozhkova-olena-pavlivna/ 

 

8 Структура курсу та форма контролю знань 

Тривалість курсу 3 кредити (90 годин) викладається протягом: 

18 тижнів (2-й семестр). 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість годин 
Кількість 

балів лк лаб пр СРС 

Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і 

термодинаміка 

1-2 

Лекція 1 Динаміка обертального 

руху твердого тіла 
2 - - -  

Лабораторна 

робота 1 

Визначення густини 

твердого тіла. Похибки 

непрямих вимірювань 

- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 2 

Визначення модуля 

пружності по згину 

стержня 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 1 

Кінематика і динаміка 

системи матеріальних 

точок 

- - - 8 1 

3-4 

Лекція 2 Механічні властивості 

рослин 
2 - - -  

Лабораторна 

робота 3 

Дослідження 

співударяння тіл - 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 4 

Визначення моменту 

інерції тіла відносно осі 

його обертання 
- 2 - - 2 

mailto:%3C?php%20get_post_meta(%20get_the_ID(),%20%27people_email%27,%20true%20)?%3E
http://www.tsatu.edu.ua/vmf/people/rozhkova-olena-pavlivna/


6 
 

Самостійна 

робота 2 
Закони збереження - - - 8 1 

 

5-6 

Лекція 3 
Механічні властивості 

грунту 2 - - -  

Лабораторна 

робота 5 

Механічні хвилі. 

Визначення швидкості 

звуку в газах і твердих 

тілах 

- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 6 

Визначення відношення 

теплоємностей Ср/Сv для 

повітря 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 2 
Коливання і хвилі - - - 7 1 

 

 

 

 

 

7 - 8 

Лекція 4 Основи термодинаміки 2 - - -  

Лабораторна 

робота 7 

Визначення коефіцієнта 

динамічної в’язкості 

рідини 
- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 8 

Визначення питомої 

теплоти плавлення льоду 

і зміни ентропії 

калориметричним 

методом 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 4 
Явища переносу - - - 7 1 

9-10 
ПМК-1 

Підсумковий 

контроль 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 -  54 години 8 16 - 30 35 

Змістовий модуль 2. Електромагнетизм. Квантова та ядерна фізика. 

 

11 

 

 

 

 

Лекція 5 Електромагнетизм  2 - - -  

Лабораторна 

робота 9 

Ознайомлення з роботою 

випрямляча змінного 

струму 

- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 10 

Вивчення явища 

електромагнітної індукції - 2 - - 2 
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14 
Самостійна 

робота 5 
Магнітофізичні властивості 

рослин 
- - - 12 2 

15-

16 

Лекція 6 Квантова біофізика. 

Ядерна фізика 
2 - - -  

Лабораторна 

робота 11 

Вивчення явища  

інтерференції і дифракції 

світла 

- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 12 
Вивчення явища 

фотоефекту 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 6 

Фотобіологія рослин та 

рослинних покривів 
- - - 12 1 

17-

18 
ПМК-2 

Підсумковий 

контроль 
    10 

Всього за змістовий модуль 2 - 36 годин 4 8 - 24 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни 100 

 

Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на 

поточних заняттях відповідно до розкладу у вигляді усного контролю, 

тестового контролю або розв’язування проблемних ситуацій тощо.  

 Підсумковий модульний контроль здійснюється відповідно до 

модульної освітньої програми, академічного календаря і затверджених 

навчальних програм з дисципліни, розроблених на основі ОПП (ОНП) 

спеціальності у формі тестування. 

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про 

оцінювання знань здобувачів ВО ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-

content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2

016-2.pdf 

 

9 Методи викладання 

  

Словесні методи: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж: 

відбувається з використанням традиційних засобів навчання у поєднанні з 

засобами ІКТ. 

Наочні методи: ілюстрації та демонстрації фізичних явищ та процесів, 

принципів дії приборів та механізмів, спостереження за протіканням 

фізичного явища або процесу у реальному режимі часу. 

Практичні методи: лабораторні роботи на основі сучасного фізичного 

обладнання та установок, експеримент на основі імітаційного комп’ютерного 

моделювання фізичних явищ та процесів, розв’язування фізичних задач з 

професійно-орієнтованим змістом.  

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
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Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації: дискусії і 

диспути, студентські наукові конференції, створення ситуації пізнавальної 

новизни та зацікавленості (метод цікавих аналогій, ефект дивування, 

зіставлення наукових і життєвих (побутових) пояснень явища), метод 

проектів. 

Методи контролю і самоконтролю: індивідуальне та фронтальне 

опитування, заліки, іспити, контроль за допомогою комп'ютера (навчально-

контрольні програми), тестування; методи самоконтролю: самостійний 

пошук помилок, уміння самостійно критично оцінювати свої знання, 

визначати пріоритетні напрямки власного навчального процесу, самоаналіз.  

Для забезпечення цього процесу для студентів підготовлені різні 

матеріали, такі як матеріали для самостійної роботи студентів, презентації, а 

також матеріали для дистанційного навчання. 

 

10 Політика курсу 

 

Викладач пояснює студентам систему організації навчального процесу 

та правил поведінки студентів на заняттях. Для успішного проходження 

курсу та складання контрольних заходів необхідним є вивчення навчального 

матеріалу за кожною темою.  

Для успішного засвоєння програмного матеріалу студент має:  

- не запізнюватися на заняття; 

- не пропускати заняття без поважних причин;  

- самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття;  

- приймати активну участь у навчальному процесі;  

- своєчасно і акуратно виконувати завдання для самостійної роботи;  

- відключати мобільний телефон під час занять; 

- бути терпимим і доброзичливим до однокурсників та викладачів.   

- участь у контрольних заходах (поточний контроль, модульний контроль, 

контроль самостійної роботи, підсумковий контроль). 

Інформаційним середовищем для отримання інформаційно-

методичного забезпечення навчальної дисципліни є Навчально-

інформаційний портал університету, веб-сайт якого 

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1171, та наукова бібліотека 

університету - http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/.  

 

11 Форма контролю знань  

 

Під час проведення практичних та лабораторних занять перевіряються 

знання студентів та рівня їх підготовки, при цьому виставляється оцінка за: 

систематичність та активність роботи; самостійну роботу студентів, яка є 

невід’ємною частиною матеріалу, який вивчається на аудиторних заняттях.  

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1171
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
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За умов не виконання завдань лабораторного та практичного занять 

студент зобов’язаний їх відпрацювати під керівництвом викладача та 

захистити у час передбачений графіком консультацій викладача.  

Поточний контроль здійснюється на кожному лабораторному та 

практичному заняттях, за підсумками якого за змістовий модуль 1 (ЗМ1) та 

змістовий модуль 2 (ЗМ2) студент отримує по 15 балів (2-й семестр).  

Результати поточного контролю відображаються в електронному 

журналі обліку успішності студентів з навчальної дисципліни. 

Контроль самостійної роботи студента (СРС) здійснюється на кожному 

занятті, так за СРС1 студент отримує 10 балів, за СРС2 - 10 балів семестру.  

На 7 та 8 тижнях проводиться підсумковий модульний контроль 

(ПМК1), а на 17 та 18 тижнях 2-го семестру – ПМК2. Заняття на цих тижнях 

не проводяться. ПМК1 та ПМК2 є складовою кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу, завданням яких є контроль та оцінювання 

знань та умінь, а також практичних навичок, набутих під час вивчення 

відповідних змістових модулів (ЗМ1 та ЗМ2) дисципліни. За ПМК1 та ПМК2 

студент отримує по 10 балів.   

Вивчення дисципліни завершується екзаменом – кількість балів 30 (2-й 

семестр), який проводиться у письмовій формі з усним поясненням за 

завданнями екзаменаційного білету, після чого визначається остаточна 

оцінка за складання екзамену, загальна максимальна кількість балів за 

семестр 100. 

 

12 Шкала оцінок 

 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала  

рейтингу 

ТДАТУ 

Оцінка 

за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 

82-89 B 
4 (добре)  

75-81 C 

67-74 D 
3 (задовільно)  

60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 
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13 Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Романишин Б.М. Фізика. Підручник. – Львів: 

Афіша, 2005. – 394 с. Посудін Ю.І. Фізика: Підручник. – Біла Церква, 2008. 

– 464 с. 

2. Посудін Ю.І. Біофізика рослин: Підручник. –  Вінниця, 2004. – 252 с. 

3. Загальний курс фізики: Навч. посібник для студентів вищих техн. і пед. 

закладів освіти в 3-х томах /І.М. Кучерук, І.І. Горбачук, П.П. Луцик. Т.1: 

Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.:Техніка, 1999. –     

536 с. 

4. Загальний курс фізики. Збірник задач./ І.П. Гаркуша, І.І. Горбачук, В.П. 

Курінний [та ін.]: за ред. І.П. Гаркуші. – К. : Техніка, 2003. – 560 с. 

5. Сосницька Н.Л. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : [навчальний 

посібник] / Сосницька Н.Л., Богданов І.Т., Генов-Стешенко А.В. – Донецьк : 

ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 372 с. (Гриф МОН України Лист № 1/11-15296 від 

01.10. 2013 р.). 

Інформаційні ресурси 

1. https://cloud.mail.ru/public/Joof/RYTZfRKNy - навчально-методичний 

комплекс з фізики для вищих аграрно-технічних закладів України. 

2. http://nip.tsatu.edu.ua - навчально-інформаційний портал ТДАТУ  

3. http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ - наукова бібліотека ТДАТУ 

4. http://www.tsatu.edu.ua/vmf/ - сайт кафедри вищої математики і фізики 

ТДАТУ 

14  Інформаційний пакет до дисципліни 

Інформаційний пакет до дисципліни розміщений на Веб-сайті курсу 

http://nip.tsatu.edu.ua включає календарно-тематичний план дисципліни 

(структура); завдання для самостійної роботи з методичними 

рекомендаціями; методичні рекомендації до лабораторних та практичних 

занять; питання до заліку (екзамену); література базова та допоміжна; тексти 

лекцій з вказівкою назв тем та планів лекцій у відповідності до календарно-

тематичного плану;  тестові завдання до ПМК; тестовий комплекс з 

дисципліни з глосарієм. 

 

https://cloud.mail.ru/public/Joof/RYTZfRKNy
http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/vmf/
http://nip.tsatu.edu.ua/

