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ПЕРЕДМОВА 
 

«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. 

Метою навчальної дисципліни «Фізика» є формування у студентів основ 

глибокої теоретичної підготовки в області фізики, надання студентам навичок 

правильного розуміння меж застосування фізичних понять, законів та теорій, що 

дозволить майбутнім фахівцям з геодезії зорієнтуватись в потоці наукової і 

технічної інформації, формування у них наукового міркування і широкого 

світогляду для розв'язання різноманітних задач у практичній діяльності за фахом. 

Завданнями дисципліни є: 

- формування інтересу та прагнення студентів до наукового вивчення 

природі, розвиток їх інтелектуальних та творчих здібностей; 

- розвиток здібностей до критичного осмислення основних теорій, методів 

та принципів фізики; 

- 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 уявлень про системоутворюючу роль фізики для аналізу і 

прийняття рішень в сфері майбутньої професійної діяльності; 

- формування вмінь пояснювати явища на основі знань з фізики та наукових 

доведень; 

- розвиток уявлень про можливі сфери майбутньої професійної діяльності, 

пов’язані з фізикою.   

Конспект призначений для загальноосвітньої, теоретичної та практичної 

підготовки в області фізики. 

Метою видання є ознайомлення студентів з основними законами, 

положеннями, фундаментальними концепціями і принципами фізики, розуміння 

яких забезпечується ілюстрацією можливих практичних застосувань; описання 

основних фізичних процесів; висвітлення сучасних фізичних методів і принципу 

дії приладів, які використовуються в практичній діяльності. Кожна тема 

закінчується запитаннями для самоконтролю, які призначені для організації 

самостійної роботи студентів. Для більш детального вивчення окремих питань 

використовується рекомендована література. 
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ТЕМА 1 

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ 
 

План лекції 
Вступ: фізика як наука 

1.1. Кінематика 

1.1.1. Основні поняття та визначення механіки 

1.1.2. Швидкість 

1.1.3. Прискорення 

1.1.4. Кінематика руху матеріальної точки по колу 

1.2. Динаміка поступального руху 

1.2.1. Закони Ньютона 

1.2.1.1. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку 

1.2.1.2. Другий та третій закони Ньютона 

1.2.1.3. Основне рівняння динаміки 

1.2.2. Закони Кеплера та їхній зв'язок із законами Ньютона 

1.2.3. Види взаємодій 

1.2.4. Імпульс та закон збереження імпульсу 

1.2.5. Центр мас механічної системи та закон його руху 

1.2.6. Реактивний рух 

1.2.7. Робота сили. Потужність. Енергія 

1.2.7.1. Робота й потужність  

1.2.7.2. Кінетична та потенціальна енергія тіла.  

1.2.7.3. Закон збереження енергії 

1.3. Рух в неінерційній системі відліку. Принцип відносності Галілея 

1.4. Динаміка обертового руху 

1.4.1. Момент сили та момент імпульсу 

1.4.2. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу 

1.4.3. Кінетична енергія тіла, що обертається 

1.4.4. Маятник Обербека 

1.5. Статика твердого тіла 

1.6. Механіка рідинних і газових потоків 

1.6.1. Механіка руху рідини 

1.6.2. Рівняння Бернуллі 

1.6.3. В’язкість. Ламінарна і турбулентна течії 

1.6.4. Поверхневий натяг 

1.6.5. Капілярні явища  

 

Вступ: фізика як наука 

Фізика – це наука, що вивчає найпростіші і разом з тим найзагальніші 

закономірності явищ природи, властивості і будову матерії, закони її руху.  

У даний час відомі два види неживої матерії: речовина (атоми, молекули і всі 

тіла, що складаються з них) і поле (гравітаційні, електромагнітні та інші поля).  
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