
 

Назва 

дисципліни  

Перспективні конструкційні матеріали 

нетрадиційної енергетики 

Інформація про 

факультети 

(навчально-

наукові 

інститути) і 

курси 

навчання, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Факультет фізико-енергетичний, спеціальність (напрям) 105 Прикладна 

фізика та наноматеріали, 5 курс 

Контактні дані 

розробників 

робочої 

програми 

навчальної 

дисципліни,  

науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

 

.Семененко В.Є, доц. кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та 

екології 

Попередні 

умови для 

вивчення 

дисципліни 

Засвоєння курсів загальної та теоретичної фізики, вищої математики 

Опис 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 

  Виявити термодинамічні та кінетичні створення матеріалів, що працюють в 

галузі не традиційної енергетики. Провести аналіз фізико- механічних 

властивостей чистих та легованих матеріалів вплив. Надати початківцю-

досліднику з прикладної фізики необхідний систематизований мінімум 

інформації з тим, щоб надалі включитися в творчий пошук у галузі сучасного 

матеріалознавства нетрадиційної енергетики, які не призводять до порушення 

екологічної рівноваги навколишнього середовища. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 надати інформацію щодо фізико-механічних властивостей металів, 

сплавів та композитів на їх основі з заданою структурою в галузі 

нетрадиційної енергетики. 

 Забезпечити отримання навиків застосування науково-технічних 

знань на практиці. 

Підготувати фахівців з сучасної фізики, спроможних розв’язувати 

різноманітні задачі, пов’язані з створенням нових конструкційних 

матеріалів нетрадиційної енергетики 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукових) програми, 

студенти мають досягти таких результатів навчання: 

 

Знати: новітні досягнення, основні проблеми і шляхи розвитку сучасної 



фізики нетрадиційних енерготехнологій, застосовувати отриманні знання на 

практиці 

 

Вміти: застосовувати отриманні знання на практиці, розв’язувати типові 

задачі в загальному (формульному) вигляді. 

 

Кінцева мета – сформувати у студента загальну компетентність фізика-

науковця, спеціаліста в галузі “прикладна фізика” 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Металевий та хімічний стан речовини 20 

2 Діаграма рівноваги та структура сплавів 40 

 Разом   60 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Приведіть приклади систем сплавів, які утворюють 

безперервні та обмежені тверді розчини.  

 

8 

2 Поясніть вплив складу сплаву на ступінь упорядкування. 12 

 Разом   

 

 

7. Методи контролю 
Поточне опитування, тестування, оцінювання виконання самостійних домашніх завдань, 

підсумковий комбінований  письмовий залік. 
 

 

Мова викладання. державна 

 
 

 

 


