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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Галузь знань 

01   Освіта  

(шифр і назва) 

 

інваріантна 

Рік вивчення 

дисципліни: 

4  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  

2 

8  

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

фізика 

(код і назва) 

Загальна кількість годин – 

60 

8  

Практичні, семінарські 

Модулів – 2 
-  

Лабораторні 

Співвідношення 

аудиторних годин і годин 

самостійної роботи – 1 

 22  

Освітній рівень: 

бакалавр 

(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

30  

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – 

українська 
залік  

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни  “Прикладна фізика” є 

загальні методи дослідження сучасної фізики. 

Прикладна фізика – комплекс наукових дисциплін, розділів і напрямів з 

фізики, які мають на меті розв’язування фізичних проблем для конкретних 

технологічних і практичних застосувань.  Їх найважливішою 

характеристикою є те, що конкретне фізичне явище розглядається не заради 

вивчення, а в контексті технічних і міждисциплінарних проблем. 

«Прикладна» фізика відрізняється від «чистої», в якій концентрується увага 

на фундаментальних дослідженнях. Прикладна фізика базується на 

відкриттях, зроблених в процесі фундаментальних досліджень, і 

зосереджується на вирішенні проблем, що стоять перед технологами, з тим, 

щоб найбільш ефективно використовувати ці відкриття на практиці. Іншими 

словами, прикладна фізика сягає корінням до основоположних істин і 

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 



виробничих процесів, які пов'язані з розробкою та створенням елементів 

оптоелектроніки, оптоелектронних технологій. До складу прикладної фізики 

входить комп'ютерна інженерія: створення, використання, обслуговування 

комп'ютерних систем та мереж на базі мікропроцесорів, персональних 

комп'ютерів, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами 

високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та 

проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп'ютерних систем 

та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих 

комп'ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих 

комп'ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів 

комп'ютерного зв'язку, систем обробки сигналів та зображень, 

високопродуктивних комп'ютерних систем. 

Прикладна фізика складається з основних розділів: 1.Матеріалознавство та 

наноматеріали: дослідження і створення нових конструкційних матеріалів 

та матеріалів електронної техніки, матеріалів з наперед заданими 

властивостями, наноматеріалів, наноплівкових та масивних матеріалів, 

методів отримання полікристалічних та монокристалічних матеріалів, 

матеріалів для термоелектричних та електрохімічних джерел енергії, 

магнітних масивних матеріалів та наномагнітних матеріалів, 

поліфункціональних пористих матеріалів та прикладних аспектів їх 

застосування . 2.Фізика та астрономія: фундаментальні та прикладні 

дослідження у галузі фізики, природничих і технічних наук; математичне 

моделювання процесів у природничих, технічних і біомедичних системах; 

розробка апаратури та методик дослідження фізичних процесів і явищ; 

розробка апаратного забезпечення комп'ютерних систем та їх експлуатація; 

викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-

якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів; робота на 

підприємствах, які виготовляють елементи та електронні пристрої 

автоматики, радіоелектроніки та систем зв'язку; робота в науково-дослідних 

інститутах, дослідно-конструкторських бюро і лабораторіях; організація і 

керівництво науковими дослідженнями, комерційне матеріалознавство. 

 Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, елементарною та 

вищою математикою. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Модуль 1. Розвиток  прикладної  фізики  в  20 – 21 сторіччі. Необхідні 

відомості з математики й із загальної фізики 

Модуль 2. Використання нових технологій в техніці  

Мета викладання навчальної дисципліни „ Прикладна фізика" –   

дати уявлення про напрямки розвитку прикладної сучасної фізики.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

 знати основні досягнення прикладної фізики  

 вміти аналізувати перспективи її розвитку 



 давати оцінку інформаційним джерелам з даного питання й аналізувати 

проблеми в окремих питаннях розвитку фізики й перспективи їх 

рішення. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

8 семестр 

Модуль 1.Технології виготовлення виробів для демонстрацій  і лабораторних 

робіт. Необхідні відомості з матеріалознавства, конструювання і технології. 

Тема 1. Основи матеріалознавства металів. 

Тема 2. Основи матеріалознавства полімерів і неметалічних матеріалів. 

Тема 3. Основи креслення і конструювання. 

Тема4. Технології виробництва в промисловості й контроль якості виробів. 

Модуль 2. Моделювання фізичних явищ і процесів в астрономії, атомній і 

ядерній  фізиці, біології  й медицині з використанням  комп’ютерних 

технологій. 

Тема 5. Основи моделювання в прикладній фізиці. 

Тема 6. Моделювання явищ Всесвіту 

Тема 7. Моделювання в атомній і ядерній фізиці 

Тема 8. Моделювання в біофізиці й медицині. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 2  кредити ЕКТС  60  годин. 
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 Змістовий  модуль 1 

Тема 1. Основи 

матеріалознавства 

металів. 

12 6 2 - 4 6       

Тема 2. Основі 

матеріалознавства 

полімерів.  

12 6 2 - 4 6       

Тема 3. Основи 

креслення і 

конструювання 

6 4 2 - 2 2       

Тема 4 Технології 

виробництва в 

промисловості і 

9 6 2 - 4 3       



контроль якості 

виробів. 

Разом за 

модулем 1 

39 22 8 - 14 17       

Змістовий модуль  2  

Тема 5. Основи 

моделювання в 

прикладній 

фізиці. 

5   - – 5       

Тема 6. 

Моделювання 

явищ Всесвіту 

8 4 - - 4 4       

Тема 7.  

Моделювання в 

атомній і ядерній 

фізиці 

4 2 - - 2 2       

Тема 8. 

Моделювання в 

біофізиці й 

медицині. 

4 2 - - 2 2       

Разом за 

модулем 2 

21 8  - 8 13       

 

 

5. Практичні заняття не передбачені 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. 
Розробка конструкторської документації лабораторної 
роботи. 

2 

2. 
Розробка технології  виготовлення деталей і вузлів 
лабораторної роботи 

2 

3. Ремонт і модернізація лабораторної роботи 2 
4. Виготовлення датчиків тиску, температури й вологості. 2 

5. 
Дослідження механічних властивостей деталей 
лабораторного приладу і контроль їх якості. 

2 

6. Складання і зборка вузлів лабораторного приладу. 2 

7. 
Дослідження електричних  властивостей деталей 
лабораторного приладу і контроль їх якості. 

2 

8. 
Дослідження магнітних   властивостей деталей 
лабораторного приладу і контроль їх якості. 

2 

9. 
Складання описання лабораторної роботи відповідно 
міжнародним стандартам. 

2 



10. 
Розробка і моделювання роботи атомного реактора на 
комп’ютері 

2 

11. Розробка і моделювання впливу радіації на речовину. 2 
 Разом 22 

 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Годин

и 

1. Методологія викладання теми: Атомний реактор. 2 

2. Використання моделей термоядерних процесів в техніці. 2 

3. Прикладна фізика і сучасні проблеми енергозбереження. 1 

4. Нові технології, роль прикладної фізики, використання в 

сільському господарстві. 

2  

5. Термомагнітні ефекти в напівпровідниках. 1 

6 Технологія отримання  нано- шарів напівпровідників. 1 

7. Гальваномагнітні ефекти в кристалах. 1 

8. Гальваномагнітні ефекти в кристалах. 1 

9. 
Бете –Вейцзекера цикл як одна з послідовностей ядерних 

реакції 
1 

10. Гамма- астрономія – дослідження космічних обертів.  1 

11. Гравітаційний колапс. 1 

12. Модель  гравітона. 1 

13. Модель прискорювача 1 

14. Модель  еволюції зір і термоядерної реакції. 1 

15. Використання нанотехнологій в техніці. 1 

16. 
Використання сучасних технологій для підвищення 

міцності матеріалів 
1 

17. Будова клітини й біопотенціал. 1 

18 Біополе і зв'язок з електричними властивостями речовини. 1 

19. Сучасні методи лазерної техніки. 2 

20. Проблеми кріобіології. 1   

21. Лікування хвороб за допомогою світлодіодів. 1 

22. Тепловізори й прикладна фізика. 1 

23. Телекінез і сучасна наука. 1 

24. Використання ізотопів у сучасній медицині. 2 

25. Контактні явища в металах. 1 

 Разом 30 

 

8. Методи навчання 

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні навчально-

дослідні роботи, тестування (контрольні роботи), написання звітів та 

рефератів. 

 



9. Форми і методи контролю 

Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне 

навчально-дослідне завдання, тестування (контрольна робота). 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  

Відповіді студентів оцінюються за 5-бальною системою (з отриманням 

кількості балів від 0 до 5) згідно з кваліфікаційними вимогами до 

спеціальності. 

Оцінка 5 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, 

застосування для відповіді не тільки рекомендованої літератури, а й 

додаткової; вміння використовувати теорію для виконання конкретних 

практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування 

задачі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного 

матеріалу. Оформлення відповіді повинно бути акуратним, логічним і в 

літературному відношенні – бездоганним. 

Оцінка 4 бали ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та 

наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для 

розв’язування практичних задач; відповідь може бути неповна в 

непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти висвітлені 

повно; практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його 

виконанні припускаються окремі помилки. Оформлення виконаного завдання 

має бути охайним. 

Оцінка 3 бали ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні 

знання для розв’язування практичних задач; за умови, якщо студент при 

відповіді продемонстрував розуміння основних положень матеріалу 

навчальної дисципліни, але у відповіді є суттєві помилки. 

Оцінка 2 бали ставиться за не опанування значної частини програмного 

матеріалу, якщо студент не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка 1 бал ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, 

не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка 0 балів ставиться за невиконання завдання загалом. 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2  

Т1 – Т4 Т5 – Т10  

100 50 50 

 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно 
зараховано 

74-89 добре 



60-73 задовільно 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення 

дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для 

самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Студенти мають доступ до 

електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять. 
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