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1. Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Науковий семінар» є 

дисципліною підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 

«10 Природничі науки» зі спеціальності «105 Прикладна фізика  та 

наноматеріали». 

2. Анотація навчальної дисципліни. Курс «Науковий семінар»  - 

необхідна складова формування професійного світогляду фахівця зі 

спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали». В ньому з єдиної точки 

зору поглиблюються і закріплюються компетенції і знання, отримані під час 

прослуховування нормативних лекційних курсів з фізики поверхні та фізики 

плазми. 

3.  Метою навчальної дисципліни «Науковий семінар» є поглиблене 

вивчення найсучасніших підходів до опису основ фізики поверхні та фізики 

плазми, створення навичок самостійної наукової роботи студента та презентації 

її результатів. 

4  Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Науковий 

семінар»: 

Студент повинен знати:   

основи фізики поверхні та фізики плазми.  

Студент повинен вміти: 

самостійно працювати з літературою за заданою викладачем темою, 

формувати і презентувати огляди літератури та власні наукові результати,  

одержані в ході виконання бакалаврських робіт. 

5. Передумови для вивчення навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна «Науковий семінар» має зв'язок з навчальними 

дисциплінами «Фізика плазми», «Квантова та напівпровідникова  електроніка», 

«Фізика поверхні», які викладаються на факультеті  радіофізики, електроніки 

та комп’ютерних систем на 4 курсі бакалаврської підготовки. 

6. Засоби оцінювання результатів навчання. 

- Семестрове оцінювання. Кожен студент готує впродовж семестру 

по 2 обов’язкові наукові презентації (першу – присвячену огляду літератури та 

сучасних методів досліджень, другу – власним науковим результатам). Кожна з 

презентацій оцінюється максимум у 30 балів (25 балів – змістовна компонента, 5 

балів – рівень доповіді). 

-  Робота в аудиторії  включає запитання до доповідача та активну 

участь у дискусіях та обговореннях за доповідями. Вона оцінюється максимум у 

10 балів.  

- Підсумкове оцінювання (у формі заліку): Завдання складається із 

2-х теоретичних питань. Кожне питання оцінюється від 0 до 15 балів 

7. Умови допуску до підсумкового заліку:  Умовою допуску до заліку є 

отримання студентом протягом семестру (сумарно) не менше  ніж 30 балів. 

Студенти, які  сумарно протягом семестру набрали меншу кількість балів, для 



одержання допуску до іспиту повинні написати на необхідну мінімальну 

кількість балів додаткову контрольну роботу.  

8. Підсумкова оцінка (ПО) розраховується за накопичувальною 

системою 

 

Максимальна кількість балів 

 

Вид контролю 

Перша 

доповідь 

Друга 

доповідь 

Семестр ПО 

за першу доповідь 30 - 

70 100 за другу доповіль - 30 

за питання та участь в 
обговоренні 

5 5 

Всього 35 35 70 100 

 

Примітка. Студенти, які за сумою протягом семестру набрали менше 30 

балів,  до заліку не допускаються. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 
За шкалою 

Університету (100-
бальною системою) 

Оцінка за 
національною шкалою 

та шкалою 
Університету 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

90-100 Зараховано А   -   відмінно 
85-89 В - добре (дуже добре) 
75-84 С – добре 
65-74 D - задовільно 
60-64 Е - задовільно (достатньо) 
35-59 Не зараховано FХ - незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 1-34 Не зараховано F - незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисциплін 



Тематичний план курсу 

 

 

№ Назва теми та короткий зміст 
Кількість годин 

Всьо

го 

Лекц

ії 

Семі

нари 

СРС 

1 Польова емісія електронів з 

наноструктурованих сучасних 

напівпровідникових катодів 

  5 10 

2 Фундаментальні межі довжин каналів 

провідності транзисторів на моношарах 

дихалькогенідів перехідних металів 

  5 10 

3 Дослідження впливу обертового ковзного 

розряду на проростання насіння соняшнику  
  5 10 

4 Спектроскопія плазми підводного розряду 

між гранулами металів 
  5 10 

5 Моделювання магнетронного розряду 

методом PIC/MCC 
  5 10 

6. Моделювання потоків плазми з дисперсною 

фазою в циліндричній трубі змінного 

діаметру 

  5 10 

 

                                             Семінари                                      30 год. 

                                             Самостійна робота студента     60 год. 

                                             Форма заключного контролю  - залік 
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ДОДАТКИ 

І Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 

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-7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій  

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 11 Здатність брати участь у роботах зі складання наукових звітів та у впровадженні 

результатів проведених досліджень та розробок 

 

ІІ Програмні результати навчання за дисципліною 

ПРН 1 Розуміти предметну область сучасної прикладної фізики та математики. 

ПРН 3 Вміти знаходити науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням 

сучасних інформаційних технологій. 

ПРН 4 Володіти іноземною мовою в обсязі, достатньому для професійної діяльності 

ПРН 6 Вміти критично інтерпретувати науково-технічну інформацію, що стосується 

прикладної фізики. 

ПРН 8 Розуміти фізичні основи створення нових приладів, апаратури, обладнання, 

матеріалів (включаючи наноматеріали), речовини, технологій. 

ПРН 10 Вміти використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації 

українською та іноземними мовами. 

ПРН 12  Вміти класифікувати та аналізувати інформацію з різних джерел. 

ПРН 13 Вміти розробляти та формулювати свої професійні висновки та розумно їх 

аргументувати для фахової та нефахової аудиторії. 

ПРН 15 Вміти представляти і захищати отримані наукові і практичні результати в усній 

та письмовій формі. 

 

 


