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1. Пояснювальна записка 

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни “Прикладна фізика” складена відпові-

дно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», 

галузі знань 0402 Фізико-математичні науки, спеціальності 6.040203 ФІЗИКА. 

 

Предмет навчальної дисципліни “Прикладна фізика” є явища природи та робота рі-

зноманітних механізмів, створених людиною, в яких спостерігаються магнітні , їх фізичні 

властивості та закономірності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Прикладна фізика” є формування у 

студентів розуміння фізичних основ усієї сучасної техніки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Прикладна фізика” є знайомство 

студентів з фізичними принципами роботи різноманітних наукових і побутових технічних 

пристроїв, з законами і властивостями матеріалів, з яких вони побудовані. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

матеріалознавство, технології і основи конструювання, природні фізичні явища, за-

кони фізики, методи теоретичного і експериментального дослідження цих явищ; фізичні 

теорії та їх математичні форми; діалектико-матеріалістичне розуміння принципів і про-

блем дисципліни “Прикладна фізика”; 

вміти: 

проводити ремонт і створення лабораторних робіт і демонстрацій, застосовувати 

загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних явищ; правильно визначати межі 

застосування різних фізичних понять, законів і теорій; оцінювати ступінь вірогідності ре-

зультатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів дослі-

дження; проводити експериментальне наукове дослідження різних фізичних явищ в техні-

ці, оцінювати похибки вимірювань; складати моделі і макети процесів, які небезпечні для 

людини,наприклад в ядерної фізиці. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами: 

Модуль 1. Технології виготовлення виробів для демонстрацій з фізики і лаборатор-

них робіт. Необхідні відомості з матеріалознавства, конструювання і технології 

Тема 1.1. Основи матеріалознавства металів. 

Дефекти в кристалах, дислокації. Властивості металів. 

Тема 1.2. Основі матеріалознавства полімерів і неметалічних матеріалів. 

Особливості будови полімерів. Структура полімерів. Фізичні властивості поліме-

рів. 

Тема 1.3. Основи креслення і конструювання. 

Використання комп’ютерних  програм в процесах креслення і конструювання. 

Тема 1.4. Технології виробництва в промисловості і контроль якості виробів. 

Модуль 2. Модулювання фізичних явищ і процесів в астрономії, атомній та ядерній 

фізиці, в біології і медицині з використанням комп’ютерних технологій 

Тема 2.1. Основи моделювання в прикладної фізиці. 

Модулювання з використанням комп’ютерних технологій. 

Тема 2.2. Моделювання явищ Всесвіту. 



Модулювання явищ Всесвіту з використанням комп’ютерних технологій. 

Тема 2.3. Моделювання процесів і приладів атомної і ядерної фізики. 

Відео процесів і роботи приладів. 

Тема 2.4. Моделювання біологічних явищ в біофізиці і медицині. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Лабораторії кафедри  з устаткуванням лабораторних робіт, тести, комп’ютерний 

клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
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