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Дана навчальна дисципліна є однією з нормативних дисциплін фундаментальної природничо-науко-
вої підготовки майбутніх розробників програмного забезпечення.

«Фізика (вибрані розділи)» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України галузі знань 12 
«Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Метою икладання навчальної дисципліни «Фізика (вибрані розділи» є оволодіння студентами 
знаннями про фізичні явища та процеси , що відбуваються в елементах електронно-обчислюваної 
машини, набуття умінь і практичних навичок в роботі з основними пристроями мікроелектроніки, 
що використовуються в комп’ютерах.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються 
комплексністю і невизначеністю умов, у сфері розробки програмного забезпечення.

4 кредити / 120 академічних годин

SYLLABUS

Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Структура дисципліни

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

6

2

3

Кінематика.  2

1 4

4

Динаміка.

1 4Коливання

2 4Вступ у теорію побудови речовини

2 4Електричний заряд.

Електричне поле. 2

2

4
Діелектрики в електричному полі

4

4
Магнітне поле. 2

2
4

Електромагнітне поле. 2 2
Зв'язок ПК із зовнішнім середовищем. 2 2 4

Назви розділів і тем
Лекції Практичні

Вид занять/год

Самостійна
робота
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1 семестри 11 Так 1 курс Цикл загальної
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

7

Авторський віртуальний лабораторний практикум з інтерактивними симуляційними  установками 
виготовленими на програмному забезпеченні  HTML 5, Java і викладені  в інтернеті.

Технічне й програмне забезпечення8

За виконання трьох модульних контрольних робіт максимальна кількість 60 балів. 
Студент допускається до екзамену за умови виконання вимог навчальної програми та у разі, якщо 
за модульні контрольні  він набрав не менше 36 балів.
Екзамен – максимальна кількість 40 балів (4 питання в білеті по 10 балів).
Загальна максимальна сума 100 балів.
Перевірка знань і умінь отриманих на практично-лабораторних заняттях проводиться під час 
колоквіума №3 і екзамену (питання №4).
Питання, що виносяться на самостійне вивчення входять до питань колоквіуму так білету на 
екзамені (1-3 питання).

Система оцінювання та вимоги9

Викладання навчальної дисципліни передбачає використання новітніх освітніх технологій, спрямова-
них на підвищення рівня зацікавленості студентів до вивчення курсу,  оволодіння теоретичними
та практичними знаннями з дисципліни. З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, при вивченні навчальної дисципліни, передбачено закріплення знань отриманих на лекції 
та отримання практичних умінь з тем лекцій під час практичних занять.

Політика дисципліни10

Структура дисципліни6

Магнетизм

Основи теорії електропровідності 
металів і напівпровідників. 6

31Робота пристроїв елементів ПК.

2 4Кінематика.  

Усього годин 16 35

2

19

2

69

Назви розділів і тем
Лекції Практичні

Вид занять/год

Самостійна
робота
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності. Передбачається 
забезпечення посилання на джерела інформації у разі використання чужих ідей, тверджень, відомо-
стей, а також надання достовірної інформації.

У двох випадках, коли після 25 заняття (по закінченні семестру) студент не набирає 36 балів або не 
задоволений сумою проміжного контролю, йому пропонується обрати тільки один колоквіум і перез-
дати його ще один раз. У другому випадку - студент може обрати оцінку одну з двох. 
Екзамен перескладається тільки у випадку отримання незадовільної оцінки.
Повторне складання екзамену проводиться викладачу. Друге повторне – комісії на кафедрі інформа-
ційних технологій.

Політика щодо виконання завдань 
пізніше встановленого терміну12

Політика дотримання академічної доброчесності13

Основна література:
1. Задерейко О. В. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів : навч. посіб. [Електронне 
видання] / О.В. Задерейко, Н.І. Логінова, О.Г.Трофименко, О.В. Троянський, А.А. Толокнов. – Одеса 
: Фенікс, 2021. – 163 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/14473.
2. Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис. Цифровая схемотехника и архітектура компьютера. [2-е изд.] 
ДМК Пресс. 2018. 792 с.
3. Комп’ютерна електроніка [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 126 «Інформа-
ційні системи та технології», спеціалізації «Інтегровані інформаційні системи» / А.О. Новацький ; 
КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 80.9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. – 468 с.
4. Новацький А. О. Імпульсна та цифрова електроніка : навч. посіб. / А. О. Новацький. – Київ : НТУУ 
«КПІ», 2014.
5. Аваев Н.А. и др. Основы микроэлектроники. Уч. пособие. М.: Радио и связь. 1991.
4.Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. М: Радио и связь. 1990.

Допоміжна література
1. Ю.В. Ревич. Занимательная микроэлектроника. СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
2. А.А. Щука. Электроника. Учебное пособие. СПб.: БХВ-Петербург, 2008.

Рекомендовані джерела інформації14

За пропущені лекційні та практичні заняття не нараховуються бали. У разі пропущеного практичного 
заняття необхідно до наступного практичного заняття виконати домашнє завдання і результати пред-
ставити викладачеві.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю не допускається до підсумкового семестрового контролю, а в день складання екзамену в 
екзаменаційній відомості виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.

Політика щодо пропусків занять 11



8

Враховуючи рівень підготовки фізики у школі, студенту краще відвідувати усі заняття, вести 
конспект  і задавати багато запитань викладачу.
Матеріал, що виноситься на самостійне опрацювання треба переглядати одразу під час вивчення 
вілповідної теми, а не в кінці семестру.
Головне – це опрацювання матеріалів лекцій і виконання завдань та практичних заняттях синхронно 
з навчальним планом. На цій основі завдяки вашим здібностям та наполегливості успіх гарантовано!

Поради з успішного навчання на курсі15
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3. Л.В. Тарасов. Введение в квантовую оптику: Учебное пособие. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.
4. Э. Розеншер, Б. Винтер. Оптоэлектроника (серия "Мир электроники"). М.: Техносфера, 2004.
5. Ч. Пул, Ф. Оуэнс. Нанотехнологии (серия "Мир материалов и технологий"). М.: Техносфера, 2005
6. Р.Г. Джексон. Новейшие датчики (серия "Мир электроники"). М.: Техносфера, 2007.
7. У. Томаси. Электронные системы связи. М.: Техносфера, 2007.
8.Каким будет компьютер 2020 года? www.stolica.ru/techinfo/pc/pc2010/ index.htm).
9.Капцов Л.Н. Физика элементов ЭВМ. Уч. пособие. Изд. Моск. ун-та. 1983.
10.Лебедев О.Н. Микросхемы памяти и их применение. М.: Радио и связь. 1990.
11.Многообразие типов видеопамяти www.ixbt.com/video/ newvideomem.html). 
12.Внешняя память (www.junior.ru/wwwexam/Pamiat2.htm).
14. Хранение информации на жестких дисках (www.ixbt.com/storage/ boot-manl.shtml).
15.Типы магнитных дисков, организация записи и считывания информации, интерфейсы, 
(http://www.spline.ru/referen.htm).
16.Два направления создания памяти будущего (www.ixbt.com/mainboard/ halo-molec-mem.shtml).
17.OAW — технология будущего? (www.ixbt.com/storage/ oaw _tech.html). 
18. Учебное пособие «Изучаем компьютер и программы» 
(http://med.pfu.edu.ru/_new/russian/win/departments/med_inf/Uchebnik_HTML/informat_index.html)
19. А.М. Тишин, «Память современных компьютеров» 
(http://www.ndfeb.ru/pdf/mag_memory.pdf)
20. Мониторы (http://www.ixbt.com/video/monitor_guide.html)
21. Перспективные технологии дисплеев (PDP-, FED- и LEP-дисплеи, альтернативные техноло-
гии, http://www.ferra.ru/online/video/4974/)
22. Обзор технологий дисплеев на жидких кристаллах (http://www.itc.ua/article.phtml?ID=1457)
23. Кунегин С.В., Линии связи на основе волоконно-оптических кабелей 
(http://www.aboutphone.info/js/kunegin/vols/index.html)
24. Неизвестный И.Г. Квантовый компьютер и его полупроводниковая элементарная база 
(http://psj.nsu.ru/lector/neizvestniy/)
25. Виталий Солонин, Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность? 
(http://www.cnews.ru/newcom/index.shtml?2003/06/25/145626)

Рекомендовані джерела інформації14


