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Вступ 

 

1. Статус дисципліни: Навчальна дисципліна "Фізика вакууму та вакуумна  

електроніка" є дисципліною блоку вільного вибору студентів за освітнім рівнем 

«бакалавр» галузі знань «10. Природничі науки» зі спеціальності 

«105. Прикладна фізика та наноматеріали» освітньої програми «Прикладна 

фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології». 

 

2. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна “Фізика вакууму” містить 

матеріали, в яких викладені фізичні процеси, пов’язані з рухом заряджених 

частинок у вакуумі, які лежать в основі роботи ряду електровакуумних 

приладів, а також матеріали, які стосуються сучасних методів отримання 

високого/надвисокого вакууму як за допомогою традиційних типів вакуумних 

насосів так і за допомогою насосів кріовакуумної техніки. Крім того, широко 

представлені матеріали, що пояснюють фізико-технічні принципи вимірювання 

вакууму, методи вимірювання парціальних тисків у вакуумних системах та 

методи течошукання у вакуумних системах. 

3. Мета навчальної дисципліни: Вивчення фізичних явищ та процесів, 

пов’язаних з рухом заряджених частинок у вакуумі, які лежать в основі роботи  

електротехнічних пристроїв, а також ознайомлення студентів з сучасними 

методами отримання та вимірювання високого/надвисокого вакууму, з 

сучасними методами діагностики поверхні твердих тіл, які застосовуються у 

електровакуумних приладах різного призначення. 

4. Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

До вивчення дисципліни «Фізика вакууму» необхідно пройти підготовку і 

скласти іспити/заліки з таких дисциплін: 

 Вища математика (Математичний аналіз, Диференційні рівняння та теорія 

ймовірностей, Методи математичної фізики), 

 Загальної фізики (Механіка, Молекулярна фізика, Електрика та 

магнетизм, Оптика, Атомна фізика). 

 

5. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

 Розуміння основних видів явищ, які можуть відбуватися в вакуумній 

електроніці. 

 Знання основних застосувань фізичних явищ, пов’язаних з рухом 

заряджених частинок у вакуумі. 

 Розуміння основних методів одержання вакууму в лабораторних 

установках. 

 Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 

 ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 



технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 ФК 7. Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної 

фізики, інженерії та комп’ютерних технологій. 

 ФК 8. Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні уявлення в 

галузі фізики для аналізу станів та властивостей фізичних систем. 

 ФК 9. Здатність використовувати методи і засоби теоретичного 

дослідження та математичного моделювання для опису фізичних об'єктів, 

пристроїв та процесів. 

 ФК 10. Здатність використовувати знання про фізичну природу об’єктів у 

роботах по створенню нових приладів, апаратури, матеріалів і речовин, 

зокрема, наноматеріалів. 

 

6.  Результати навчання за дисципліною:  

 
 

Результат навчання 
 

 

 

 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 

1 студент повинен знати:    

1.1 

основні принципи роботи 

електротехнічних приладів, що 

використовують рух 

заряджених частинок в 

електричному та магнітному 

полях 

лекційні заняття 

Залік 

контрольні роботи, завдання 

для самостійної роботи 

Д

60 

1.2 

класифікацію, фізико-технічні 

принципи функціонування, 

призначення вакуумних 

насосів та вакуумметрів різних 

типів, а також вакуумних 

систем в цілому 

лекційні заняття 

Залік 

контрольні роботи, завдання 

для самостійної роботи 

 

2 студент повинен вміти:   
д

30 

2.1 

отримати та підтримувати 

надвисокий вакуум в 

експериментальних 

електровакуумних приладах і 

вакуумних установках 

лекційні заняття 

лабораторні роботи 

контрольні роботи, завдання 

для самостійної роботи 

 

2.2 

вміти підготувати зразки до 

надвисоковакуумних 

досліджень. 

 

лекційні заняття 

лабораторні роботи 

 

контрольні роботи, завдання 

для самостійної роботи 

 

3 комунікація: лекційні заняття колоквіуми д



 5 

3.1 

Здатність грамотно будувати 

наукову комунікацію як в 

усній так і письмовій формах, 

підбирати правильну 

термінологію 

лекційні заняття колоквіуми 

лабораторні роботи 

5 

4 
автономність та 

відповідальність: 

лекційні заняття лабораторні роботи д

 5 

4.1 

Здатність до самостійного 

пошуку наукової літератури 

або інших джерел інформації 

для розв’язання поставленої 

перед студентом задачі 

 

лекційні заняття 
лекційні заняття 

лабораторні роботи 
5 

 

7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 
Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1  

Програмні результати навчання (назва) 
ПРН 1. Розуміти предметну область сучасної прикладної фізики 

та математики. + +   + + 

ПРН 2. Знати основи технологій та методів дослідження 

властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали. + +   + + 

ПРН 7. Вміти застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні 

моделі для дослідження фізичних явищ, приладів і наукоємних 

технологій. 
  +    

ПРН 8. Розуміти фізичні основи створення нових приладів, 

апаратури, обладнання, матеріалів (включаючи наноматеріали), 

речовини, технологій. 
+ + + +   

ПРН 14. Розуміти важливість матеріалів для досягнення цілей 

наукового дослідження в галузі прикладної фізики.  +  +   

 

8. Схема формування оцінки 

8.1. Форми оцінювання  

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами складання колоквіумів. Внесок результатів навчання у підсумкову 

оцінку, за умови їх опанування на належному рівні: 

1. результати навчання 1.1 – 1.2 [знання] – до 60 %; 

2. результат навчання 2.1 – 2.2 [вміння] – до 30%; 

3. результат навчання 3.1 [комунікація] – до 5%; 

4. результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%. 

Форми оцінювання: 

1. семестрове оцінювання: Навчальний семестр має два змістовні модулі та 

лабораторні роботи.  Після завершення вивчення лекційного матеріалу 

проводяться колоквіуми, а після виконання лабораторних робіт захищаються 

звіти.  Обов’язковим для допуску до заліку є отримання не менше 35 балів 

семестрового рейтингу. 



2. підсумкове оцінювання (у формі заліку): форма заліку – письмово-усна. 

Білет для заліку складається з 4 питань, питання оцінюються по 10 балів. 

Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення 

позитивної оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, оцінка 

за залік не може бути меншою за 25 балів. 

3. умови допуску до підсумкового заліку: умовою допуску до заліку є 

отримання студентом сумарно не менше, ніж 35 балів за семестр. Студенти, 

які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, для одержання 

допуску до заліку обов’язково повинні написати додаткову контрольну роботу 

або скласти колоквіум. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 

перескладання колоквіумів здійснюються у відповідності до „Положення про 

організацію освітнього процесу у Київському національному університеті" 

8.2. Організація оцінювання; 

Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота 
Кількість балів 

Min. – 9 Max. – 15 
Колоквіум 1 10 15 
Колоквіум 2 10 15 
Лабораторні роботи  15 30 

 

Орієнтовний графік оцінювання: 

Форма оцінювання 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 
Колоквіум 1 березень 

Колоквіум 2 травень 
Лабораторні роботи квітень, травень 

Добір балів/додаткова контрольна робота або 

колокіум 
травень 

Залік червень 
 

Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі заліку: 

Значення Змістовні модулі Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 35 25 60 

Максимум 60 40 100 

 

8.3. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100% 
Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 

 

 

 

 

 



 

9. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних 

занять 

 

№  Тема 
Кількість 

годин 

(лекції) 

 

Кількість 

годин 

Самостійна 

робота 

 

Колоквіуми 

  Змістовний модуль 1. Вакуумна електроніка 

1 Рух окремої зарядженої частинки в 

електромагнітних полях. 
2 2 

 

2 Прилади, що використовують рух 

заряджених частинок в електростатичних 

полях. 

2 2  

3 Прилади, що використовують рух 

заряджених частинок в стаціонарних 

магнітних полях 

2 2 

 

4 Прилади, що використовують рух 

заряджених частинок в комбінованих 

електричному та магнітному статичних 

полях. 

2 2 

 

5 Прилади, що використовують рух 

заряджених частинок у 

надвисокочастотних електричних полях. 

2 2  

6 Прилади, що використовують рух 

заряджених частинок у змінному 

електромагнітному полі. 

2 2  

7 Вплив об’ємного заряду на пучки 

заряджених частинок 
2 2 

 

 

8 Використання електронних ламп у 

сучасній радіоелектроніці. 

 

1 
2 

 

Колоквіум 1 

 Змістовий модуль 2. Фізика вакууму 

9 Теоретичні основи вакуумної техніки. 2 2  

10 Фізико-хімічні явища за низьких тисків. 2 2  

11 Отримання вакууму та класифікація 

вакуумних насосів. 
2 2 

 

12 Будова та принцип роботи вакуумних 

насосів. 
2 2 

 

13 Класифікація вакуумних уловлювачів та 

принцип їх роботи. 
2 2 

Колоквіум 2 

14 Методи вимірювання низьких тисків та 

класифікація манометрів. 
2 2 

 



15 Вимірювання парціальних тисків і 

масовий аналіз залишкових газів. 
2 2 

 

16 Застосування вакууму у сучасній техніці 

та науці. 
1 2 

Колоквіум 3 

Лабораторні роботи 

1 Лабораторна робота “Розрахунок 

конструкційних елементів електровакуумного 

діода” 
4 6 

 

2 Лабораторна робота “Принцип роботи 

магнетрона для отримання тонких плівок” 4 5  

3 Лабораторна робота “Принцип роботи 

течешукача для вакуумних системах” 4 5  

     
 Всього 90  
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