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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Дзісь Віктор Григорович, доцент, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри математики, фізики, комп’ютерних технологій електронна адреса: 

dzisvg@gmail.com 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 8. «Фізика з основами біофізики», кількість кредитів ЄКТС 4; кількість 

годин – 120 годин, у тому числі 30 аудиторних години (лекцій–16, практичних – 

14), 90 годин самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, 2 семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

Дисципліна «Фізика з основами біофізики» належить до блоку 

обов’язкових навчальних дисциплін, освітній компонент циклу професійної та 

практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Вища математика», «Інформаційні 

технології», а також знання, отримані в шкільних курсах фізики, математики та 

інформатики з таких  дисциплін: «Фізика», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрія», «Алгебра та початки аналізу», «Інформатика»; 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Радіобіологія», «Механізація, 

електрифікація і автоматизація сільськогосподарського виробництва за фахом», 

«Безпека праці та життєдіяльності», «Агрофармакологія», «Біопалива: 

ефективність виробництва і споживання», «Методика наукових досліджень», 

«Землеробство». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Фізика з основами біофізики» 

сприятиме: 

− засвоєнню студентами основних принципів і теоретичних положень 

фізики та біофізики; 

− пояснення взаємозв'язку фізичного і біологічного аспектів 

функціонування рослинних систем; 

− вивченню проблем, пов'язаних з фізичними механізмами взаємодій, 

які лежать в основі біологічних процесів; 

− вироблені у студентів прийомів і навичок рішення стандартних і 

нестандартних задач з різних розділів фізики та застосування фізичних методів і 

приладів у рослинництві та землеробстві. 

Дисципліна сприятиме підвищенню створення у студентів основ 

теоретичної підготовки та наукового світогляду, засвоєння основних фізичних 

законів і положень фізики та біофізики, 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 оформлення результатів наукового дослідження, математичного та 

імітаційного моделювання в рибництві. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
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Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізика з основами біофізики» є: 

− формування в студентів належного рівня фізико-математичної 

теоретичної підготовки та наукового світогляду; 

− засвоєння основних фізичних законів і положень фізики та біофізики 

в та формування на їх основі у студентів сучасної наукової картини світу і 

наукового фізичного мислення, зокрема, правильного розуміння меж 

застосування різних фізичних понять, законів, теорій та вміння оцінювати 

ступень імовірності результатів, одержаних за допомогою дослідних та 

теоретичних методів дослідження; 

− поглиблення і вдосконалення знань, вмінь і практичного розуміння 

фізичних і біофізичних процесів у рослинному організмі; 

− вироблення у студентів прийомів і навичок рішення стандартних і 

нестандартних задач з різних розділів фізики та застосування фізичних 

методів і приладів у рослинництві та землеробстві; 

− вивчення фізичних властивостей і характеристик матеріалів, які 

використовуються в агрономії та оточуючого середовища; 

− ознайомлення студентів із сучасною вимірювальною та іншою 

фізичною апаратурою та методами досліджень фізичних властивостей 

речовин, матеріалів та оточуючого середовища. 

Досягнення цих цілей дозволить студентам-аграріям оволодіти 

фізичними, біофізичними, фізико-технічними і математичними знаннями 

та вміннями, які необхідні для підготовки фахівця за освітньо-професійною 

програмою «Захист і карантин рослин», а також для вивчення інших 

навчальних дисциплін. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Задачами навчальної дисципліни «Фізика з основами біофізики» є: 

− надати студентам знання з основних розділів фізики та біофізики, що 

відповідають напряму підготовки за освітньо-професійною програмою «Захист і 

карантин рослин» 

− Формування базових фізичних знань по основним фізичним явищам 

і процесам необхідних для розв’язання та аналізу різних задач у професійній 

діяльності із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій; 

− освоєння методів фізичних досліджень, засобів та методів 

розв’язання конкретних задач з різних розділів фізики та біофізики рослин 

освоєння методики статистичного опрацювання результатів фізичного 

експерименту; 

− напрацювання навичок самостійного вивчення науково технічної 

літератури, дослідження фізико-технічних проблем і набуття вміння 

формулювання практичних задач з врахуванням їх фізичної суті явищ та 

процесів; 

− розвинення наукового світогляду, сучасного фізичного мислення і 

формування вмінь аналітичного мислення. 
 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Фізика з основами біофізики» належить до 

нормативних і забезпечує формування: 

Формується із наступних програмних компетентностей:  



Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
 

№ п.п 

 

Назва теми 

Форми організації навчання 

та кількість годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин 
Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 

1 Кінематика поступального та обертового 

рухів. Динаміка поступального та 

обертового рухів. Основи біомеханіки 

рослин. Механічні властивості грунту. 

2 2 12 

2 Основи молекулярної фізики і 

термодинаміки. 

Ідеальні гази. Основи термодинаміки 

рослинних організмів. Реальні гази Вологе 

повітря.  Вимірювання вологості. 

Поверхневий натяг. Капілярні явища. 

Капілярні системи рослин 

2 2 11 

3 Основи електростатики. Вплив 

електростатичних полів на ріст рослин. 

Постійний електричний струм. 

2 2 11 

4 Електромагнетизм. Вплив електромагнітних 

полів на ріст рослин. Змінний електричний 

струм. 

2 2 11 

5 Коливання та хвилі. Вплив вібрацій на ріст 

рослин 

2 2 11 

6 Геометрична оптика. Геодезичні прилади 

Хвильова оптика. 

2 1 11 

7 Основи квантової оптики. Теплове 

випромінювання. Фотоефект. Сонячне 

випромінювання. Вплив сонячного 

випромінювання на розвиток рослин. 

Фотосинтез. Сонячна активність. 

Фотосинтетична активна радіація (ФАР). 

2 2 12 

8 Основи атомної та ядерної фізики. Будова 

атома. Будова ядра. Радіоактивність. Закон 

радіоактивного розпаду. Одиниці 

радіоактивності і дози випромінювання. 

Радіоактивне забруднення ґрунту. Вплив 

радіоактивного опромінення на схожість і 

ріст рослин. Радіоізотопний аналіз в 

рослинництві. 

2 1 11 

Разом, годин 16 14 90 
 



6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 

з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до 

практичних занять 

40 щотижнево Перевірка домашнього 

завдання. Усне та 

письмове опитування. 

Контрольна робота. 

Колоквіум. 

Тестування. 

2 Виконання 

індивідуальних 

завдань 

30 2 рази в 

семестр 

Перевірка індивідуального 

завдання, опитування 

3 Опрацювання 

теоретичного матеріалу 

20  Конспект, усне 

опитування, тестування, 

колоквіум. 

 Разом 90 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Рохманов М.Я. Фізика з основами біофізики: навч. посіб. / М.Я. 

Рохманов, С.С. Авотін; за заг. ред. С.С. Авотіна; Харків. нац. аграр. ун-т. – 

Харків, 2020. – 291 

2. Посудін Ю.І. Фізика і біофізика навколишнього середовища / Ю.І. 

Посудін. – Київ: Світ, 2000 . – 303 с. 

3. Костюк П.Г. Біофізика / П.Г. Костюк, Д.М. Гродзинський, В.Л. Зима 

та інш. - К.: Вид-во КНУ, 2008. - 503 с. 

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

5. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики : 

нав*і. посіб. для студ. техн. і пед. спец. вищ. навч. закладів : у 3 т. Т. 1. 

Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / Кучерук І. М., Горбачук І. Т., 

Луцик П. П. - І<.: Техніка, 2006. 

6. Гаркуша І.П.Загальний курс фізики. Збірник задач./ І.П. Гаркуша, І.І. 

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

560 с. 

7. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учебное 

пособие. /В.С. Волькенштейн. – М. : Наука, 1990. – 384 с 

8. Гродзинский Д.М. Биофизика растений / Д.М. Гродзинский. – Київ: 

Наук. думка, 1973. – 256 с. 

9. Мэрион Дж. Б. Общая физика с биологическими примерами / Дж. Б. 

Мэрион. – Москва: Высш. шк., 1986. – 623 с. 

10. Дзісь В.Г., Ніколайчук В.Я. , Хом’яківський Ю.Л. Біофізика. 

Лабораторний практикум. Вінниця. Видавничий центр. ВНАУ, 2016.–127с. 

11 Дзісь В.Г., Ніколайчук В.Я. , Хом’яківський Ю.Л.Фізика з основами 

біофізики. Лабораторний практикум з фізики. Вінниця. Молекулярна фізика та 

термодинаміка. Навч. Посібник. Вінниця. Видавничий центр ВНАУ, 2011.– 80с 



12. Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Фізика. Електрика. Методичні вказівки 

для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів 

денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 

13 – «Механічна інженерія», 14 – «Електрична інженерія», 20 – «Аграрні науки 

та продовольство» спеціальностей: 133 – «Галузеве машинобудування», 141 – 

«Електроенергетика, електротехніка  та електромеханіка»,  208 

«Агроінженерія» / Дзісь В.Г., Дячинська О.М. – Вінниця: ВНАУ, 2019. – 80 с. 

 

Додаткова література 

1. Збірник задач і запитань з медичної і біологічної фізики. Видання 

третє, доповнене та виправлене / Лопушанський Я.Й. – Вінниця: Нова книга, 

2010. – 584 с. 

2. Дьяконов В. П. Абраменкова И. В. MATCAD – 8 в математике, 

физике и в Interne. М.:”Нолидж”, 2000, 512с. 

3. Шевченко А.Ф. Основи медичної і біологічної фізики [Текст]: 

підручник / А.Ф. Шевченко. – Київ: Медицина, 2008. – 656 с. 

4. Літнарович Р.М. Біофізика. Медична фізика, теоретична і 

прикладна фізика. –Рівне: МЕГУ, 2011. – 208 с. 

5. Біофізика і біомеханіка [Текст]: підручник / В.С. Антонюк, М.О. 

Бондаренко, В.А. Ващенко, Г.В. Канашевич, Г.С. Тимчик, І.В. Яценко. – Київ: 

Політехніка, 2012. – 344 с. 

6. Попов Є. Г., Толстенко О.В., Цоцко В. І. Фізика з основами 

біофізики. Лабораторний практикум і збірник задач Навчальний посібник. - 

Дніпропетровськ. -2006. - 125 с. 
 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: 

–поточний контроль за результатами: 

− практичних занять – 20 бали ; 

− індивідуальні завдання 20 балів: 

− рубіжний контроль (колоквіуми – 20 балів, 

− тестування на комп’ютері –10 балів; 

–підсумковий контроль (іспит в усній, письмовій або тестовій формі) – 

30 балів. 

Разом: 100 балів. 

Якщо студент протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного 

контролів набрав(отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він до іспиту не допускається. Крім того, 

обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 

рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи. 

Списування під час проведення практичних занять, виконання контрольних 

робіт, тестування, здачі колоквіумів, заліків та екзаменів суворо заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних телефонів). 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 



8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному, відвідування лекційних 

занять, ініціативність студентів в обговоренні дискусійних тем, своєчасність 

виконання самостійної роботи, заохочення студентів до науково-дослідної 

роботи. 


