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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Фізика і технологія в сучасному світі» складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  
 
Перший рівень, бакалавр  
(назва рівня вищої освіти) 

 
спеціальності  105 Прикладна фізика та наноматеріали 
 
спеціализації   Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: демонстрація зв’язку між сучасними 
технологіями і сучасною фізикою. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: показати студентам, що в основі будь-

яких сучасних технологій є певні фізичні процеси, опис і розуміння яких потребує 
володіння апаратом вищої математики; забезпечити формування у студентів звички 
аналізувати оточуючий світ з точки зору фізики явищ; викликати інтерес до фізичних теорій 
та математичних методів, що входять до освітньої програми, завчасно показавши їх зв’язок 
з сучасними технологіями. 

 
 1.3. Кількість кредитів - 4 

 
1.4. Загальна кількість годин - 120 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й  
Семестр 

2-й  
Лекції 

32 год.  
Практичні, семінарські заняття 

32 год.  
Лабораторні заняття 

  
Самостійна робота 

56 год.  
у тому числі індивідуальні завдання  

  
 
1.6. Заплановані результати навчання. 
 

Студенти мають досягти таких результатів навчання: 
Р01. Знати і розуміти сучасну фізику на рівні, достатньому для розв’язання складних 
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спеціалізованих задач і практичних проблем прикладної фізики.   
Р02. Застосовувати сучасні математичні методи для побудови й аналізу математичних 
моделей фізичних процесів.   
Р03. Застосовувати ефективні технології, інструменти та методи експериментального 
дослідження властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали, при розв’язанні 
практичних проблем прикладної фізики.   
Р05. Вибирати ефективні методи та інструментальні засоби проведення досліджень у галузі 
прикладної фізики.   
Р06. Відшуковувати необхідну науково-технічну інформацію в науковій літературі, 
електронних базах, інших джерелах, оцінювати надійність та релевантність інформації.   
Р07. Класифікувати, аналізувати та інтерпретувати науково-технічну інформацію в галузі 
прикладної фізики   
Р11. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї професійної сфери для їх досягнення, 
в тому числі в Україні.   
Р12. Розуміти закономірності розвитку прикладної фізики, її місце в розвитку техніки, 
технологій і суспільства, у тому числі в розв'язанні екологічних проблем.   
Р13. Оцінювати фінансові, матеріальні та інші витрати, пов’язані з реалізацією проектів у 
сфері прикладної фізики, соціальні, екологічні та інші потенційні наслідки реалізації 
проектів.   

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
  

 Розділ 1.Сучасні технології теплової фізики 
  
 Тема 1. Енергія. Види енергії. 
Вступ. Визначення енергії. Існуючі види енергії. Закон збереження енергії. 

Перетворення енергії. 
 

 Тема 2. Фізичні перетворення в альтернативній енергетиці.  
Геліоенергетика, геотермальна енергетика, вітрова енергетика, альтернативна 

гідроенергетика. 
 

 Тема 3. Теплота. Кількість теплоти, способи передачі. 
Терміни та визначення «теплота», «кількість теплоти», «теплова енергія». 

Елементарні засоби передачі тепла. 
 

 Тема 4. Фізика процесу горіння. 
Фізика процесів при горінні. Виділення тепла при горінні. 

 
 Розділ 2. Сучасні технології “зеленої” енергетики 

 
 Тема 5. Технології LED 
Електричний струм і джоулеве тепло. Теплове випромінювання. Напівпровідники 
та фізика світловипромінюючого діоду. Нанокристали та світлодіоди на квантових 
точках. Технологія OLED (органічні світлодіоди). Застосування технології LED в 
енергетиці. 
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 Тема 6. Технології спінтроніки 
Балістичний транспорт: класичний та квантовий опис. Нанотранзістор. Спіновий 
клапан. Гігантський магнітоопір (GMR) та технології зберігання інформації. 
Нанотранзістори іа технології фотовольтаїки. 

 
 Тема 7. Технології акумулювання енергії 
Фізичні принципи акумулювання електричної енергії. Важливість акумуляторів для 
“зеленої” енергетики. Технології “smart-grid”. 
 
 Тема 8. Напрямки використання водню в енергетиці 
Водень як енергоносій. Водневий двигун. Проблема транспортування водню. 
Фізичні та технологічні принципи термоядерної (водневої) енергетики. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і 

тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 
р. 

л п лаб. інд. с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Сучасні технології теплової фізики 

Тема 1. Енергія. 
Види енергії. 

15 4 4     7       

Тема 2. Фізичні 
перетворення в 
альтернативній 
енергетиці. 

15 4 4   7       

Тема 3. Теплота. 
Кількість теплоти, 
способи передачі 

15 4 4     7       

Тема 4. Фізика 
процесу горіння 

15 4 4   7       

Разом за розділом 1 60 16 16     28       
Розділ 2. Сучасні технології для “зеленої” енергетики  

Тема 5. Технології 
LED 

15 4 4   7       

Тема 6. Технології 
спінтроніки 

15 4 4     7       

Тема 7. Технології 
акумулювання 
енергії 

15 4 4   7       

Тема 8. Напрямки 
використання 
водню в енергетиці 

15 4 4   7       

Разом за розділом 2 60 16 16     28       
Усього годин 120 32 32     56       
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4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Визначення енергії. Існуючі види енергії. Закон збереження 
енергії. Перетворення енергії. 4 

2 Фізичні перетворення в альтернативній енергетиці. 4 
3 Терміни та визначення «теплота», «кількість теплоти», «теплова 

енергія». Елементарні засоби передачі тепла. 4 

4 Фізика процесів при горінні. Виділення тепла при горінні 4 
5 Електричний струм, теплове та оптичне випромінювання 4 
6 Балістичний транспорт та спіновий клапан 4 
7 Зберігання та перетворення електроенергії 4 
8 Загальні принципи термоядерної енергетики 4 
 Разом  32 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Опрацювати тему “ Енергія. Види енергії.” 7 
2 Опрацювати тему “ Фізичні перетворення в альтернативній 

енергетиці.” 
7 

3 Опрацювати тему “ Теплота. Кількість теплоти, способи передачі” 7 
4 Опрацювати тему “ Фізика процесу горіння ” 7 
5 Опрацювати тему “Технології LED” 7 
6 Опрацювати тему “Технології спінтроніки” 7 
7 Опрацювати тему “Технології акумулювання енергії” 7 
8 Опрацювати тему “Напрямки використання водню в енергетиці” 7 
 Разом  56 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальні завдання включають розрахунково-графічну роботу за тематикою курсу. 

Рекомендований обсяг роботи – 10 стор. машинописного тексту. До обсягу роботи 
включаються сторінки від титульного аркуша до останньої сторінки висновків. Список 
джерел і літератури, додатки до цього обсягу не включаються, але підлягають загальній 
нумерації. Мова – українська. Роботу набирають на комп'ютері з одного боку аркуша білого 
паперу формату А4 через 1,5 інтервалу (28–30 рядків на сторінці) 14-м кеглем шрифту 
Times New Roman. Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 
10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", 
"РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" друкують великими 
літерами.  

 
Загальні вимоги до цитування: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками, наводиться саме так, як він поданий у 
джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання; 
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без 
перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців допускається без зміни 
авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці 
цитати (на початку, всередині, в кінці). Якщо перед пропущеним текстом або за ним стояв 
розділовий знак, то він не зберігається;  
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в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 
г) під час непрямого цитування (переказ, виклад думок інших авторів своїми словами) слід 
бути максимально точним у викладі думок автора, коректним щодо оцінювання його 
результатів, робити відповідні посилання на джерело; 
д) цитування не повинно бути надмірним, бо це створює враження компілятивності праці. 

 
7. Методи навчання 

Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і передбачають 
можливість використанням електронних засобів навчання (презентації і відеозв’язок в 
системі Zoom). Практичні заняття проводяться методами обговорення фізичних засад 
сучасних технологій, зведення їх до простих математичних моделей і розв’язанням 
сформульованих таким чином задач. Основною метою практичних занять є оволодіння 
математичним апаратом, необхідним для розв’язання простих математичних моделей 
фізичних явищ, що використовуються в сучасних технологіях. 

 
8. Методи контролю 

 
1. Експрес-контроль (загальний ваговий бал - 30) є усним і проводиться з метою 

перевірки якості роботи студента на лекційних заняттях. Тривалість експрес-контролю 5-
10 хвилин. Кожен експрес-контроль включає 1 або 2 питання. Критерії оцінювання: 

(a) студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 
навчальної дисципліни, логічно мислить і будує відповідь, висловлює своє 
ставлення до тих чи інших проблем – 5 балів; 

(b)  студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає його, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту 
– 4 балів; 

(c)  студент переважно опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, але 
непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають 
невпевненість або відсутність стабільних знань – 3 балів; 

(d)  студент демонструє лише часткове знайомство з теоретичними знаннями 
навчальної дисципліни, непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові 
питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань – 2 бали; 

(e)  студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 
фактів, визначень, відсутнє наукове мислення, практичні навички майже не 
сформовані – 1 бали; 

(f)  знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним завданням виявити 
не вдається, або відповідь взагалі відсутня – 0 балів. 

 
2. Робота на практичних заняттях (загальний ваговий бал - 30) проводиться з метою 

опанування студентом математичних методів і передбачає розв’язання задач у дошки. 
Критерії оцінювання: 

(a)  правильно і повністю виконане завдання оцінюється у 5 балів; 
(b)  завдання, виконане з несуттєвими помилками, оцінюється у 4 бали; 
(c)  завдання, виконане частково, але без помилок, оцінюється у 3 бали; 
(d)  неправильне виконання завдання (грубі помилки в розрахунках, але правильно 

обрана логіка рішення) оцінюється у 2 бали; 
(e)  завдання з відсутніми розрахунками, але правильно обраною логікою рішення, 

оцінюється в 1 бал; 
(f)  відсутнє виконання завдання оцінюється в 0 балів. 

 
3. Розрахунково-графічна робота (ваговий бал – 40). Частково виконана - до 25 балів. 
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9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 
Розділ 1 
 

Розділ 2 Контрольна робота, 
передбачена 

навчальним планом 

Індивідуальне завдання  

Т1-Т4 Т5-Т8 -  РГР  
 

100 30 30 - 40 

 
Передбачаються бали за: 

• відповіді на теоретичні питання – 30; 
• розв’язання задач – 30; 
• розрахунково-графічна робота – 40. 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 
90 – 100  

 
зараховано 70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
 

 
10. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике, 1966-67. 
2. С. М. Пономаренко «Основи фізики горіння»  КИЇВ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020р. 109с. 
3. В.В. Калінчак, С.Г. Орловська, О.С. Черненко «Фізика теплопровідності та 
експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин» Одеський 
національний університет імені І.І. Мечникова, 2012р. 52с. 

Допоміжна література 
4. В.Г. Бар’яхтар, В.П. Кухар, Г.Ш. Пальшин. Фізика та виробництво енергії ХХІ сторіччя 

ІІ Укр.фіз.журнал.-2000.-45, №7.- С.767-777. 
 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Офіційний сайт міжнародного проекту "ITER": https://www.iter.org/news/whatsnew 
2. Офіційний сайт лабораторії "National Ignition Facility & Photon Science": 

https://lasers.llnl.gov 
3. "Енергетика: історія, сучасніть і майбутнє" http://energetika.in.ua/ua/ 
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Додаток 1 
 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни  
Новітня нетрадиційна енергетика та її потенціал 

(назва дисципліни) 
 

Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 
 
Заступник директора ННІ комп’ютерної фізики та енергетики з навчальної 
роботи  
 
___________________        Ольга ЛІСІНА                                  

(підпис)                           (прізвище,  ініціали)                                        
                     

«____» __________ 20___ р.  
 
Голова методичної комісії ННІ комп’ютерної фізики та енергетики 
 
___________________        Ірина ГАРЯЧЕВСЬКА                                  

(підпис)                       (прізвище,  ініціали)                                        
                     

 «____» __________ 20___ р.  
  

 


