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1. Статус дисципліни: Навчальна дисципліна "Основи фізичної електроніки" є 

дисципліною блоку вибіркових компонент освітньої програми за освітнім 

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

«105. Прикладна фізика та наноматеріали». 

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

пов’язаних з рухом заряджених частинок у газовому середовищі та плазмі, які 

лежать в основі ряду плазмових технологій. 

3. Анотація навчальної дисципліни: У програмі дисципліни розглядаються 

фізичні явища, що супроводжують рух заряджених частинок у вакуумі, газі та 

плазмі і лежать в основі роботи багатьох електронних приладів. Дисципліна 

містить два розділи. В першому розділі вивчаються різноманітні елементарні 

процеси, які мають місце при взаємодії частинок в іонізованому газі, методи їх 

теоретичного та експериментального дослідження. В другому розділі 

вивчаються газові розряди, їх класифікація, умови розвитку та підтримання 

різних типів розряду, фізичні процеси, що їх супроводжують та області 

застосування розрядної плазми.  

4. Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

До вивчення дисципліни «Основи фізичної електроніки» 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),  

 Теоретична фізика (Статистична фізика, Електродинаміка) 

 Коливання та хвилі. 
 

5. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

 Розуміння основних видів явищ, які можуть відбуватися в фізичній 

електроніці. 

 Знання основних застосувань фізичних явищ, пов’язаних з рухом 

заряджених частинок у вакуумі та газі. 

 Розуміння основних методів експериментальних досліджень в фізичній 

електроніці. 

 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 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. 

 

6. Результати навчання за дисципліною.  
 

Результат навчання (1, знати; 2, вміти;  
3, комунікація; 4, автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
1 знати: лекційні заняття колоквіуми до 70 

1.1 
фізичну суть основних елементарних 

процесів в газовому середовищі та плазмі 
лекційні заняття 

Іспит 

контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

Д

25 

1.2 
класифікацію і типи газових розрядів  та 

їх основні властивості 

 

лекційні заняття 
Іспит 

контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

2

25 

1.3 

методи теоретичного та 

експериментального дослідження 

процесів у фізичній електроніці 

 

лекційні заняття 
Іспит 

контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

              20 

2 вміти: практичні заняття письмові модульні 

контрольні роботи 
до 20 

2.1 
робити оцінки параметрів  іонізованого 

газу на основі спрощених моделей 

лекційні заняття контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

1

5 

2.2 

проводити якісний та кількісний аналіз 

кінетики елементарних процесів в 

іонізованому газі 

 

лекційні заняття 

 

контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

1

5 

2.3 
застосовувати одержані знання в 

науково-дослідній роботі 

 

лекційні заняття 

 

контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

1

10 

3 комунікація: практичні заняття колоквіуми до 5 

3.1 
Здатність грамотно будувати наукову 

комунікацію як в усній так і письмовій 

формах, підбирати правильну термінологію 
практичні заняття колоквіуми 5 

4 автономність та відповідальність: практичні заняття практичні заняття до 5 

4.1 

Здатність до самостійного пошуку наукової 

літератури або інших джерел інформації для 

розв’язання поставленої перед студентом 

задачі 

практичні заняття  практичні заняття 5 

 

7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 



Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 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. 
   + + +   

 

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 – 1.3 [знання] – до 70 %; 

2. результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 20%; 

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. Після 

завершення їх вивчення проводяться колоквіуми. Обов’язковим для допуску 

до іспиту є: отримання не менше 35 балів семестрового рейтингу. 

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

Екзаменаційний білет складається з 3 питань, питання оцінюються по 15 

балів. Всього за іспит можна отримати від 0 до 45 балів. Умовою досягнення 

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

за іспит не може бути меншою за 25 балів. 

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

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

які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, для одержання 

допуску до іспиту 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 15 25 
Колоквіум 2 20 35 

 

Орієнтований графік оцінювання: 



Форма оцінювання 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 
Колоквіум 1 березень 

Колоквіум 2 травень 
Добір балів/додаткова контрольна робота або 

колокіум 
травень 

Іспит червень 
 

Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі іспиту: 

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 

 
№ 

з/п Назва теми Кількість годин 

№  Тема 
Кількість 

годин 

(лекції) 

Контрольні 

роботи 

 Змістовний модуль 1. Елементарні процеси та методи їх дослідження 

1 Вступ. Загальні поняття. 2  

2 Пружне розсіювання заряджених частинок. 4  

3 Збудження та релаксація атомів і молекул. 4  

4 Руйнування атомів та молекул.  4  

5 Процеси об’єднання частинок. 4  

6 Баланс елементарних процесів у частково 

іонізованому газі. Формула Саха.  

4 
 

7 Випромінювання іонізованого газу 

Випромінювання спектральних ліній. 

Інтенсивність та контур спектральної лінії. 

Штарківське, доплерівське та ударне розширення 

спектральної лінії. 

 

 

 

4 

 

 

Колоквіум 1 



Змістовий модуль 2. Газова електроніка 

8 Рух електронів у газі. Рух електронів у 

іонізованому газі. Енергія електронів, що 

дрейфують в електричному полі. Вольт-амперна 

характеристика газонаповненого діода.  

 

4 

 

9 Газовий розряд: основні поняття. Класифікація 

газових розрядів. Несамостійний 

таунсендівський розряд та перехід до 

самостійного розряду. Крива Пашена. 

 

2 

 

10 Газові розряди низького тиску. Жевріючий 

розряд. Структура жевріючого розряду в трубці. 

Вольт-амперна характеристика жевріючого 

розряду 

 

4 

 

11 Дуговий розряд. Виведення рівняння Еленбааса – 

Геллера. Каналова модель дуги. 

4  

12 Іонізаційна нестійкість у розрядах постійного 

струму. 

2  

13 Високочастотний розряд. Способи збудження 

високочастотних полів у розряді. 

Високочастотний ємнісний розряд. -режим та -

режим високочастотного розряду. 

2  

Колоквіум 2 

 Всього 44  
 

 

Кредитів    3.0 

Лекції     44 год. 

Самостійна робота                       45 год. 

Консультації                                 1 год. 

Модульні контрольні роботи 2 

Форма заключного контролю  іспит 
 

 

10.   Самостійна  робота студентів (СРС).  

 

 Тема СРС Джерело 

інформації 

1.  Методи експериментального дослідження пружних 

зіткнень в іонізованому газі. 

[5], 284-295 

2.  Методи експериментального вимірювання 

температури та концентрації плазми на основі 

аналізу контурів спектральних ліній та їх відносної 

інтенсивності 

[9],115-119 

3.  Іскровий та коронний розряди [6],486-530 



4.  Утворення негативних іонів, кластерів та 

наночастинок у плазмі  

[8], 142-152 

      [6], 67 -103 

 

Примітка: всі питання СРС включаються до екзаменаційних білетів 

 

11. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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університет”, 2005. 
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Розділ «Газова електроніка» 

6. Yu. P. Raizer. Gas Discharge Physics. –Berlin: Springer, 1995. -  

310с. 

7. A. M. Howatson. Introduction to Gas Discharges, 2nd Ed., Pergamon 

International Library, 1976. -244 pp.   

8. Boris M. Smirnov. Theory of Gas Discharge Plasma. - Springer 

Cham.- https://doi.org/10.1007/978-3-319-11065-3. 
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