




 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
1. Мета дисципліни – Метою навчальної практики є ознайомлення студентів з сучасними 

методами наукових досліджень, що проводяться на кафедрі та науково –дослідних 

інститутах НАНУ, відповідно до науково-дослідних тематик кафедри.  

2. Попередні вимоги до опанування  навчальної дисципліни: 

Знання основних розділів загальних курсів фізики: «Механіка», «Електрика», «Оптика», 

«Атомна фізика». 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Обов’язкова дисципліна. Навчальна практика проводиться влітку після закінчення 3-го 

курсу  впродовж 3 тижнів (90 годин) з відривом від навчання. Місце практики: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра 

експериментальної фізики, за домовленістю -  Інститут фізики НАН України, Інститут 

напівпровідників НАН України (м. Київ), Інститут молекулярної біології та генетики НАН 

України, Інститут органічної хімії НАН України,  Інститут проблем матеріалознавства НАН 

України, Інститут високомолекулярних сполук НАН України. 

Навчальна практика проводиться у відповідності з даною програмою, її проходження 

організується і контролюється керівниками практики від кафедри експериментальної фізики 

КНУ та організацій, де проводиться практика. Практику студенти проходять на базі 

наукових лабораторій кафедр теоретичної фізики та експериментальної фізики, які 

займаються науковими напрямами  відповідними суті спеціалізації «Квантові комп’ютери, 

обчислення та інформація» (КЕФ: лаб.281 – «Квантова оптика», лаб.373 – «Квантова 

електроніка», «Техніка низькотемпературної спектроскопії», лаб.457 – «Люмінесцентна 

спектроскопія наноструктур», лаб.465 – «Термолюмінесцентна спектроскопія») під 

керівництвом викладачів кафедри та своїх наукових керівників. Змістом навчальної 

практики студентів є ознайомлення із експериментальними установками, що 

використовуються в науково-дослідній роботі кафедри експериментальної фізики за різними 

тематиками, а також виконання конкретних завдань з обробки наукових результатів, 

отриманих на відповідних експериментальних установках. За домовленістю з науково-

дослідними центрами  студенти можуть ознайомитись з наступними науковими 

установками: 

1) Фемтосекундний лазерний комплекс (Інститут фізики НАН України), 

2) Лабораторія Раманівсько-люмінесцентної субмікронної спектроскопії (Потрійний 

спектрометр Horiba Jobin-Ivon Т64000, HeCd лазер, Ar-Kr лазер Stabilite 2018-RM 

Spectra Physics 2.5W, оптичний мікрокріостат RC102-CFM, Т = 3.5 ÷ 325 К  (CIA CRYO 

Industries, Інститут фізики напівпровідників НАН України). 

3) Лабораторія  "Комплекс скануючої зондової мікроскопії“ (скануючий зондовий мікроскоп 

NanoScope IIIa Dimension 3000, Фізичний факультет ) 

4) Лабораторія №373 оптичної спектроскопії (спектрометр ДФС-24; спектрометр МДР-3; 

аргоновий лазер з перестроюваною довжиною хвилі випромінювання (514.5, 496.5, 488, 

476.5, 457.5 нм); HeNe лазер з довжиною хвилі випромінювання 632.8 нм і потужністю 

10мВт; напівпровідникові лазери, кріостат з можливістю роботи при температурах рідкого 

азоту та гелію,  фізичний факультет) 

5) Лабораторія №465 термолюмінесцентних досліджень (напівпровідникові лазери, кріостат з 

можливістю роботи при температурах рідкого азоту),  фізичний факультет 

http://www.veeco.com/dimension-3100-scanning-probe-microscope/index.aspx


Студенти повинні ознайомитись з принципом дії та навчитись працювати на деяких 

експериментальних установках, виконати тестові дослідження за запропонованою їм 

тематикою, провести обробку одержаних експериментальних результатів та навчитись 

аналізувати експериментальні дані відповідно до фізичних явищ, що досліджуються. 

Студент при проходженні практики зобов’язаний повністю виконувати завдання, 

передбачені програмою практики (яку він узгоджує з керівником практики); діючим на 

підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку; вивчати та строго виконувати 

правила охорони праці та техніки безпеки. 

Після закінчення практики студенти захищають звіт на засіданні кафедри, куди 

запрошуються керівники практики. До звіту кожний студент додає письмовий відгук 

керівника практики з оцінкою та рейтингом за 100-бальною системою. В ньому повинна бути 

коротко і конкретно описана робота, особисто виконана студентом, відображена структура 

закладу, в якому студент проходив практику. В звіті має бути представлений перелік 

цитування літературних джерел.  

 

4. Завдання (навчальні цілі).  

Завданням навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з діючими науковими 

лабораторіями, фізичними принципами роботи приладів та наукових установок, які там 

знаходяться і використовуються для наукових досліджень. Студентам вміти підготувати 

деякі з цих приладів до роботи, та навчитись працювати на них. Вміти виконувати поставлені 

завдання з обробки отриманих наукових результатів. Досягти слухачем розуміння 

теоретичних основ та фізичного змісту основних явищ, та експериментальних методів, 

пов’язаних з вказаним типом досліджень, вміння користуватись ними у науковій роботі. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

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

відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 
 

Код Результат навчання 

1 1.1.Знати фізичні принципи функціонування 

ряду приладів, експериментальних установок 

для наукових досліджень 

Інформація від 

керівників 

практики, 

керівників 

лабораторій, 

практична робота 

на установках. 

Опитування, 

залік 

 

 1.2. Знати і розуміти теоретичні основи та 

фізичний зміст основних явищ, та 

експериментальних методів, пов’язаних з 

вказаним типом досліджень. 

Інформація від 

керівників 

практики, 

керівників 

лабораторій, 

самостійна робота. 

Опитування, 

залік 

 

2 2.1. Вміти застосувати набуті знання на 

практиці у фізичному експерименті, наукових 

дослідженнях. Виконувати певні завдання з 

обробки отриманих експериментальних 

результатів 

Практична робота 

на установках, 

самостійна робота. 

Опитування, 

залік 

 

 2.2. Вміти кваліфіковано працювати з 

науковою і технічною фаховою літературою.. 

самостійна робота. Опитування, 

залік 

 

3 3.1. Вміти спілкуватись з колегами щодо  

планування та проведення експериментів, 

вміти дискутувати по темах наукових 

Наукові семінари в 

лабораторіях. 

Опитування, 

залік 

 



досліджень. 

4 4.1. Вміти проводити самостійно та 

відповідально нескладні експерименти, вміти 

працювати в команді при виконанні складних 

досліджень.  

практична робота 

на установках. 

Опитування, 

залік 

 

     

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 

Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 
2
.1

 
2
.2

 
3
.1

 
4
.1

 

ПРН1. Знати, розуміти та вміти застосовувати основні положення загальної та 

теоретичної фізики, зокрема, класичної, релятивістської та квантової механіки, 

молекулярної фізики та термодинаміки, електромагнетизму, хвильової та 

квантової оптики, фізики атома та атомного ядра для встановлення, аналізу, 

тлумачення, пояснення й класифікації суті та механізмів різноманітних 

фізичних явищ і процесів для розв’язування складних спеціалізованих задач та 

практичних проблем з фізики та астрономії. 

+ +     

ПРН3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: аналізувати, 

описувати, тлумачити та пояснювати основні експериментальні підтвердження 

існуючих фізичних теорій. 

+ + + + + + 

ПРН4. Вміти застосовувати базові математичні знання, які використовуються у 

фізиці та астрономії: з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного 

аналізу, диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та 

математичної статистики, теорії груп, методів математичної фізики, теорії 

функцій комплексної змінної, математичного моделювання 

+ + + +   

ПРН6. Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток сучасної фізики та 

астрономії. 

    + + 

ПРН7. Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, одержані у 

ході проведення фізичних та астрономічних досліджень відповідно до 

спеціалізації. 

+ + + +  + 

ПРН8. Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати 

потрібну інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, 

систематизувати, розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення 

наукових і прикладних завдань.  

+ + + + +  

ПРН9. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних 

наукових досліджень з окремих спеціальних розділів фізики або астрономії, що 

виконуються індивідуально (автономно) та/або у складі наукової групи. 

+ + + + +  

ПРН10. Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні методи та засоби 

досягнення мети дослідження, знаходити шляхи розв’язання наукових завдань 

та вдосконалення застосованих методів. 

+ + + +  + 

ПРН11. Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані наукові 

та практичні результати, робити висновки. 

+ + + +   

ПРН12. Вміти представляти одержані наукові результати, брати участь у 

дискусіях стосовно змісту і результатів власного наукового дослідження. 

   + + + 



ПРН13. Розуміти зв’язок фізики та астрономії з іншими природничими та 

інженерними науками, бути обізнаним з окремими (відповідно до спеціалізації) 

основними поняттями прикладної фізики, матеріалознавства, інженерії, хімії, 

біології тощо, а також з окремими об’єктами (технологічними процесами) та 

природними явищами, що є предметом дослідження інших наук і, водночас, 

можуть бути предметами фізичних або астрономічних досліджень. 

+ +  +  + 

ПРН14. Знати і розуміти основні вимоги техніки безпеки при проведенні 

експериментальних досліджень, зокрема правила роботи з певними видами 

обладнання та речовинами, правила захисту персоналу від дії різноманітних 

чинників, небезпечних для здоров’я людини. 

+ + +    

ПРН18. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для 

усного і письмового професійного спілкування та презентації результатів 

власних досліджень. 

   + +  

ПРН26. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх програм з 

фізики та астрономії у глобальному освітньому просторі для вибору  

цілеспрямованих візитів по програмі академічної мобільності. 

 + + + + + 

ПРН27. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх програм із 

природничих наук в Україні і світі для їх вибіркового опанування в рамках 

міждисциплінарного шляху розвитку науки. 

 + + + + + 

ПРН28. Мати уявлення про трансдисциплінарний шлях розвитку науки та його 

значення для вибору майбутньої освітньої траєкторії. 

+ + + + +  

 

 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Оцінка відвідування наукових лабораторій, та роботи в лабораторіях. 

2. Оцінка виконання завдань викладачів- керівників практики, в т.ч. робота з науковою 

літературою. 

3. Якість складання звіту. 

4. Захист звіту. 

 

- підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку 

Після закінчення практики студенти роблять доповіді-звіти про виконану роботу на 

засіданні кафедри і отримують диференційований залік. 

Студенту, який не виконав програму практики і отримав незадовільну оцінку при 

складанні заліку, практика не зараховується. Студент направляється на практику вдруге в 

період канікул або відраховується з навчального закладу  

 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку 

оцінювання).  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 



Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять та самостійної роботи 

 

№ 

тижня 
 Зміст практики 

Кількість годин 

Практична 

робота 

Самостійна 

робота 

1 

Ознайомлення з структурою кафедри, її історією, 

напрямками науково-дослідної роботи та 

перспективами розвитку. лабораторним устаткуванням. 10  

1 
Відвідування наукових лабораторій кафедри 

експериментальної фізики фізичного факультету, інших 

наукових лабораторій факультету. 
10  

1 

Обрання напрямку практики з напрямків наукової-

дослідницької  роботи кафедри: 

– дослідження сучасних джерел та приймачів 

випромінювання; 

– спектроскопія комбінаційного розсіяння світла у 

конденсованих середовищах; 

– люмінесцентна спектроскопія та її застосування 

у біофотоніці; 

– фотоніка розсіючих середовищ, оптична 

томографія; 

– поляриметричні методи дослідження; 

– методи комп’ютерного моделювання у 

спектроскопії. 

3  

2 

Відвідування наукових лабораторій Інституту фізики 

АН України, Інституту фізики напівпровідників  АН 

України, інших наукових лабораторій (за домовленістю 

з керівниками відповідних лабораторій) 

20  

3 
Ознайомлення з Правилами експлуатації лабораторного 

устаткування та вимогами техніки безпеки. 
3  

3 

Робота у лабораторіях: Отримання навичок з 

підготовки наукового обладнання до експерименту. 

Вимірювання на одному з приладів лабораторії під 

контролем керівника. Виконання первинної обробки 

отриманих експериментальних даних. 

10  

3 
Проведення роботи у лабораторії за вибраним 

напрямком. 
9  

4 
Виконання конкретних завдань керівників практики в 

рамках самостійної роботи. 
 10 



4 Робота з науковою літературою.  7 

4 
Написання реферату за результатами огляду 

рекомендованої  літератури. 
 4 

4 Складання звіту  4 

 Захист звіту з практики   

 

Всього 90 год. 

 

 

 

 

 

9. Рекомендована література: 

Основною літературою є підручники та статті, запропоновані для опрацювання та вивчення 

керівниками практики. 

 

Додатковою літературою є підручники та посібники, запропоновані викладачами загальних 

курсів фізики та відповідних спецкурсів. 
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ВСТУП 

1. Мета дисципліни полягає в ознайомленні та оволодінні певними підходами, прийомами, 
методиками проведення наукового комп’ютерного експерименту, набутті відповідних навичок 
роботи з конкретними програмними пакетами, обробки та інтерпретації результатів чисельних 
розрахунків, трансформації теоретичного знання в практичні навички та вміння, необхідні для 
проведення наукових досліджень. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати матеріал курсів з фахових дисциплін (ОК1, 2, 4-6, 10, 17, 18, 21, 25, 35).  
2. Вміти застосовувати попередні знання з фахових дисциплін для теоретичних 
досліджень та обрахунку експериментальних результатів дослідження. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Мета практики полягає в ознайомленні та оволодінні деякими підходами, прийомами, 
методиками проведення наукового комп’ютерного експерименту, набутті відповідних навичок 
роботи з конкретними програмними пакетами, обробки та інтерпретації результатів чисельних 
розрахунків, трансформації теоретичного знання в практичні навички та вміння, необхідні для 
проведення наукових досліджень. Визначена мета конкретизується у наступних завданнях: 
формування знань про принципи проведення конкретного комп’ютерного експерименту, 
ознайомлення та набуття практичних навиків з конкретного чисельного методу дослідження в 
галузі фундаментальної медичної фізики, набуття практичних навичок роботи з конкретним 
програмним пакетом, формування вміння кількісно обробляти та аналізувати результати 
чисельних розрахунків в галузі фундаментальної медичною фізики. 
Отримані знання та вміння необхідні для виконання кваліфікаційних робіт бакалавра та в 
подальших наукових дослідженнях за допомогою опанованих на практиці методик. Від якості 
проходження практики, результатів отриманих під час її виконання, залежить подальше 
виконання бакалаврської роботи, вибір місця його виконання та оцінка професійної діяльності. 
Результатом навчання є: знання про принципи проведення конкретного комп’ютерного 
експерименту для дослідження фізичних явища в галузі фундаментальної медичної фізики, 
вміння працювати з науковою літературою за темою досліджень, в тому числі з інтернет 
джерелами, практичні навики роботи з інтеграції конкретних програмних пакетів з 
операційною системою, практичні навички роботи з конкретними програмними пакетами для 
наукових досліджень в галузі фундаментальної медичної фізики, вміння кількісно обробляти 
та аналізувати результати комп’ютерного експерименту в галузі фундаментальної медичної 
фізики, вміння формулювати висновки за результатами досліджень та презентувати їх. 
Навчальна практика за фахом проводиться влітку після закінчення 3-го року навчання 
впродовж 4 тижнів (5 днів на тиждень, 6 годин на день). Місце проведення – кафедра 
молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Загальне керівництво практикою здійснює декан фізичного факультету та 
завідуючі кафедрами. Декан та завідуючі кафедрами призначають безпосередніх керівників 
практики від кафедр. 

Завдання (навчальні цілі)  
- формування знань про принципи роведення конкретного комп’ютерного експерименту; 
- ознайомлення та набуття практичних навиків з конкретного чисельного методу 
дослідження в галузі фундаментальної медичної фізики; 
- набуття практичних навичок роботи з конкретним програмним пакетом; 
- формування вміння кількісно обробляти та аналізувати результати чисельних 
розрахунків в галузі фундаментальної медичною фізики.  
 



4 
 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 10 «Фізика», спеціальність 104 «Фізика та астрономія»), ОПП «Фізика» 
дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей: 

Інтегральних:  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики та 
астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає 
застосування певних теорій і методів фізики та астрономії і характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов. 

Загальних: 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК7. Навички здійснення безпечної діяльності. 
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальних: 
ФК1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 

астрономії. 
ФК2. Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як математичного 

апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні фізичних та астрономічних 
явищ і процесів. 

ФК3. Здатність оцінювати порядок величин у різних дослідженнях, так само як точності та 
значимості результатів. 

ФК4. Здатність працювати із науковим обладнанням та вимірювальними приладами, 
обробляти та аналізувати результати досліджень. 

ФК5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні методи 
для розв’язування фізичних та астрономічних задач і моделювання фізичних систем. 

ФК6. Здатність моделювати фізичні системи та астрономічні явища і процеси. 
ФК7. Здатність використовувати базові знання з фізики та астрономії для розуміння будови 

та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту. 
ФК8. Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження автономно та у 

складі наукової групи. 
ФК9. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 
ФК10. Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та 

суміжних галузей. 
ФК15. Здатність аналізувати світові тренди розвитку фізики та астрономії для вибору власної 

освітньої траєкторії навчання та тематики майбутніх наукових досліджень 
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5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 

заходів оцінювання) 
  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація1; 

4. автономність та відповідальність) 
Методи викладання і 

навчання 
Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знання про принципи 
проведення конкретного 
комп’ютерного експерименту 
для дослідження фізичних явищ 
в галузі фундаментальної 
медичної фізики. 

Консультації, 
самостійне 
навчання, доповідь і 
обговорення 
вивченого 
матеріалу. 

Захист звіту з 
практики, 
презентації 
результатів 
виконаних завдань 
на засіданні 
кафедри, 
диференційований 
залік 

25 

2.1 Вміння працювати з науковою 
літературою за темою 
досліджень, в тому числі з 
інтернет-джерелами. 

Консультації, 
самостійне 
навчання, доповідь і 
обговорення 
вивченого 
матеріалу. 

Захист звіту з 
практики, 
презентації 
результатів 
виконаних завдань 
на засіданні 
кафедри, 
диференційований 
залік 

15 

2.2 Практичні навики роботи з 
інтеграції конкретних 
програмних пакетів з 
операційною системою. 

Консультації, 
самостійне 
навчання, доповідь і 
обговорення 
вивченого 
матеріалу. 

Захист звіту з 
практики, 
презентації 
результатів 
виконаних завдань 
на засіданні 
кафедри, 
диференційований 
залік 

15 

2.3 Практичні навички роботи з 
конкретними програмними 
пакетами для наукових 
досліджень в галузі 
фундаментальної медичної 
фізики. 

Консультації, 
самостійне 
навчання, доповідь і 
обговорення 
вивченого 
матеріалу. 

Захист звіту з 
практики, 
презентації 
результатів 
виконаних завдань 
на засіданні 
кафедри, 
диференційований 
залік 

15 

2.4 Вміння кількісно обробляти та 
аналізувати результати 
комп’ютерного експерименту в 
галузі фундаментальної 
медичної фізики. 

Консультації, 
самостійне 
навчання, доповідь і 
обговорення 
вивченого 
матеріалу. 

Захист звіту з 
практики, 
презентації 
результатів 
виконаних завдань 
на засіданні 
кафедри, 

15 

 
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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диференційований 
залік 

2.5 Вміння формулювати висновки 
за результатами досліджень та 
презентувати їх. 

Консультації, 
самостійне 
навчання, доповідь і 
обговорення 
вивченого 
матеріалу. 

Захист звіту з 
практики, 
презентації 
результатів 
виконаних завдань 
на засіданні 
кафедри, 
диференційований 
залік 

15 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 
(необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

ПРН1. Знати, розуміти та вміти застосовувати основні 
положення загальної та теоретичної фізики, зокрема, 
класичної, релятивістської та квантової механіки, 
молекулярної фізики та термодинаміки, електромагнетизму, 
хвильової та квантової оптики, фізики атома та атомного ядра 
для встановлення, аналізу, тлумачення, пояснення й 
класифікації суті та механізмів різноманітних 8 фізичних явищ 
і процесів для розв’язування складних спеціалізованих задач та 
практичних проблем з фізики та астрономії. 

    + + 

ПРН3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: 
аналізувати, описувати, тлумачити та пояснювати основні 
експериментальні підтвердження існуючих фізичних теорій. 

    + + 

ПРН4. Вміти застосовувати базові математичні знання, які 
використовуються у фізиці та астрономії: з аналітичної 
геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, 
диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей 
та математичної статистики, теорії груп, методів математичної 
фізики, теорії функцій комплексної змінної, математичного 
моделювання.  

    +  

ПРН6. Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток 
сучасної фізики та астрономії. 

     + 

ПРН7. Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові 
результати, одержані у ході проведення фізичних та 
астрономічних досліджень відповідно до спеціалізації. 

    + + 

ПРН8. Мати базові навички самостійного навчання: вміти 
відшуковувати потрібну інформацію в друкованих та 
електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, 
розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення 
наукових і прикладних завдань. 

 +     

ПРН9. Мати базові навички проведення теоретичних та/або 
експериментальних наукових досліджень з окремих 
спеціальних розділів фізики або астрономії, що виконуються 
індивідуально (автономно) та/або у складі наукової групи. 

+      
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ПРН10. Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні 
методи та засоби досягнення мети дослідження, знаходити 
шляхи розв’язання наукових завдань та вдосконалення 
застосованих методів. 

+      

ПРН11. Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати 
одержані наукові та практичні результати, робити висновки. 

    + + 

ПРН12. Вміти представляти одержані наукові результати, 
брати участь у дискусіях стосовно змісту і результатів 
власного наукового дослідження. 

     + 

ПРН13. Розуміти зв’язок фізики та астрономії з іншими 
природничими та інженерними науками, бути обізнаним з 
окремими (відповідно до спеціалізації) основними поняттями 
прикладної фізики, матеріалознавства, інженерії, хімії, біології 
тощо, а також з окремими об’єктами (технологічними 
процесами) та природними явищами, що є предметом 
дослідження інших наук і, водночас, можуть бути предметами 
фізичних або астрономічних досліджень. 

+    +  

ПРН14. Знати і розуміти основні вимоги техніки безпеки при 
проведенні експериментальних досліджень, зокрема правила 
роботи з певними видами обладнання та речовинами, правила 
захисту персоналу від дії різноманітних чинників, небезпечних 
для здоров’я людини. 

  +    

ПРН18. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, 
достатньому для усного і письмового професійного 
спілкування та презентації результатів власних досліджень. 

 + + +   

ПРН26. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх 
програм з фізики та астрономії у глобальному освітньому 
просторі для вибору цілеспрямованих візитів по програмі 
академічної мобільності. 

+ +     

ПРН27. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх 
програм із природничих наук в Україні і світі для їх 
вибіркового опанування в рамках міждисциплінарного шляху 
розвитку науки. 

 +     

ПРН28. Мати уявлення про трансдисциплінарний шлях 
розвитку науки та його значення для вибору майбутньої 
освітньої траєкторії 

  + +   

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1.Форми оцінювання студентів:  

В кінці практики кожний студент подає на кафедру заповнений щоденник (додаток А) та 
надрукований або написаний від руки з урахуванням державних стандартів звіт. В ньому 
повинна бути коротко і конкретно описана робота, особисто виконана студентом. В звіті має 
бути представлений перелік цитування літературних джерел. Складений студентом звіт 
повинен мати наскрізну нумерацію сторінок, аркуші звіту повинні бути з’єднані. 

Звіт перевіряється керівниками практики і затверджується завідувачем кафедри. 

По закінченню практики студенти захищають звіт в присутності комісії, призначеної 
завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від навчального закладу і, 
по можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні 
дисципліни. Остаточне рішення затверджується на засіданні кафедри. Практика має 
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диференційований залік і оцінка заноситься у залікову книжку за підписом безпосереднього 
керівника від кафедри. 

Звіт практиканта повинен відображати повний об’єм роботи про навчальну практику, давати 
повне уявлення про виконану ним роботу та її результати, а також перелік вивченої основної 
та додаткової літератури. 

Оцінка за роботу практиканта формується за такою схемою:  
1. Робота з технічною документацією програмних пакетів. (10 балів).  
2. Проведення комп’ютерного експерименту (60 балів). 
3. Оформлення щоденника та звіту навчальної практики за фахом (10 балів).  
 
Підсумкове оцінювання здійснюється у формі диференційованого заліку (20 балів). 
 
 

 Бали за семестр Диференційований залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 50 10 60 

Максимум 80 20 100 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 50 балів.  

Оцінка за залік не може бути меншою 10 балів для отримання загальної позитивної оцінки за 
курс. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано 
право на проходження практики повторно при виконанні умов, визначених навчальним 
закладом. Студент, який в останнє отримав негативну оцінку з практики в комісії, 
відраховується з навчального закладу. 

 

7.2. Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів 
навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   

Рівень досягнення запланованих результатів навчання визначається за результатами написання 
та захисту звітів з практики.  
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 
рівні: 
результати навчання 1.1 (знання) – до 25%; 
результати навчання 2.1 (вміння) – до 15%; 
результати навчання 2.2 (вміння) – до 15%; 
результати навчання 2.3 (вміння) – до 15%; 
результати навчання 2.4 (вміння) – до 15%; 
результати навчання 2.5 (вміння) – до 15%. 

 
Шкала відповідності 

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

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Fail 0-34 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗА ФАХОМ 

№ 
п/п 

Назва  теми 

Кількість годин 

   

1 

Ознайомлення з основними нормативними документами, 
що визначають правила внутрішнього трудового 
розпорядку, правила охорони праці та техніки безпеки, 
пожежної безпеки у Київському національному 
університету імені Тараса Шевченка. 

  2 

2 
Ознайомлення з основними ідеями та теоретичними 
засадами методу молекулярної динаміки. 

  8 

3 
Ознайомлення з технічною документацією програмного 
пакету  

  5 

4 
Встановлення програмного забезпечення – короткий огляд 
необхідного програмного забезпечення. 

  5 

5 
Вхідний сценарій LAMMPS – опис вхідного файлу 
LAMMPS і його основних команд. 

  5 

6 
Візуалізація траєкторій – візуалізація атомів і траєкторій за 
допомогою VMD, OVITO. 

  5 

7 
Удосконалення сценарію LAMMPS. До кращих і трохи 
досконаліших сценаріїв LAMMPS. 

  5 

8 
Перезапуск із збереженої конфігурації – збереження 
конфігурації та використання її як нової початкової точки. 

  5 

9 Моделювання Броунівського руху.   5 
10 Моделювання явища дифузії   5 

11 

Моделювання атомарних систем у різних агрегатних станах. 
Розрахунок температури, густини, радіальної функції 
розподілу, діаграм Вороного, компонент тензора 
механічних напружень на прикладі простих флюїдів. 

  5 

 
Моделювання атомарних систем з в обмеженому просторі 
та з межею поділу фаз та розрахунок міжфазних 
термодинамічних характеристик. 

  5 

12 
Моделювання фізичної системи з осмотичним потоком 
через пористу мембрану. Бінарна рідина Леннарда-Джонса 
протікає через жорстку пористу мембрану. 

  5 

13 
Моделювання нанообмеженого електроліту. Молекулярно-
динамічне моделювання водного розчину NaCl, обмеженого 
між двома твердими стінками. 

  5 

14 
Обробка, графічне представлення та аналіз отриманих  
результатів молекулярно-динамічних розрахунків. 

  10 

15 
Заповнення щоденника та написання звіту з навчальної 
практики за фахом. 

  10 

 ВСЬОГО   90 

 
Загальний обсяг 90 год, в тому числі: 
Лекцій – 0  год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Самостійна робота – год. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 
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Додаток А 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

фізичний факультет 

 

 

 

 

 

З В І Т 

з навчальної практики за фахом 

студента 3 курсу бакалаврату кафедри молекулярної фізики 

освітньо-професійної програми “ФІЗИКА”                   

______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                         Науковий керівник практики 
 
                                                        ___________________________ 
                                                        ___________________________ 
                                                                                                                          
                                                                         
 
 
 

 
 
 

202_ р. 
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                               “ЗАТВЕРДЖУЮ” 
                                                                          завідуючий кафедрою 

                                                                          Булавін Л.А. 
                                                                     “____”__________ 202_ р. 

 
                                                                                                   

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПЛАН-ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗА ФАХОМ 

 
                          студента 3 курсу бакалаврату фізичного факультету 
                          кафедри молекулярної фізики 
                          освітньо-професійної програми “ФІЗИКА”                   
                         ________________________________________     
 
 
 
1. Керівник виробничої практики від кафедри 
________________________________ 
2. Науковий керівник практики 
_________________________________  
3. Місце проведення виробничої практики 
____________________________________ 
4. Термін проведення виробничої практики 
липень  2023 р. 
кількість тижнів   4 
кількість годин на тиждень  6 
5. Тема дослідження 
 
____________________________________________ 
 
6. Завдання до навчальної практики за фахом: 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                                                          Наковий керівник практики 
                                                                  ______________    ___________________ 
                                                                          (підпис) 
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ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТА—ПРАКТИКАНТА 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 
Відмітка про 

виконання 
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ЩОДЕННИК  
СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 
_________________________________ 

 
за період з _____по_______липня  2023 р. 

 
Дата   Види роботи Примітка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



Кафедра 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

фізичний факультет 
(назва факультету, інституту) 

квантової теорії поля та космомікрофізики 

« З А Т В Е Р Д Ж У Ю » 
Зас 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛ 

з навчальної роботи 

ана МОМОТ 
2022року 

СЦИПЛІНИ 

Навчальна практика за фахом 
(повна назва навчальної дисципліни) 

ДЛЯ студентів 

галузь знань 

Спеціальність 

освітній рівень 

освітня програма 

вид дисципліни 

10 Природничі науки 
(шифр і назва) 

104 Фізика та астрономія 
(шифр і назва спеціальності) 

бакалавр 
(молодший бакалавр, бакалавр, магістр) 

фізика 
(назва освітньої програми) 

обов'язкова 

Форма навчання 
Навчальний рік 
Семестр 
Кількість кредитів ЕСТ8 
Мова викладання, навчання 
та оцінювання 
Форма заключного контролю 

денна 
2022/2023 

українська 

диференційований 
залік 

Викладачі: Чумаченко Артем Васильович 

Пролонговано: на 20 120 н.р. 

на 20 /̂20 н.р. 

_( )«_ 
(підпис, ПІБ, дата) 

_( ) «_ 
(підпис. ПІБ, дата) 

20 

20 

К И Ї В - 2 0 2 2 



Чумаченко Артем Васильович, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри квантової теорії поля та 
космомікрофізики 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

квантової теорії поля та 

Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ 
(прізвище та ініціали) 

ВІД «_27_» _травня_2022 р. 

Схвалено науково - методичною комісією фізичного факультету. 

Протокол від «_10_» _червня_2022 року № 1 1 _ 

Голова науково-методичної комісії ( Олег ОЛІХ ) 
(підпис) (прізвище та ініціали) 



1. Мета дисципліни – узагальнити та систематизувати набуті студентами теоретичні знання, 
виробити вміння та навички використання їх для розвʼязання практичних задач. Мета навчальної 
практики за фахом реалізується шляхом виконання конкретних завдань, передбачених програмою 
практики. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати основи квантової механіки, статистичної фізики і термодинаміки.  
2. Вміти застосовувати набуті раніше знання з курсів, статистичної фізики і термодинаміки та 
квантової механіки  для розв’язку практичних задач. 
3. Володіти елементарними навичками обчислень з курсу теорії диференціальних рівнянь. 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна практика за фахом "Введення в стандартну модель фізики елементарних частинок" 
вивчає електрослабку частину стандартної моделі. Під час практики студенти ознайомлюються з 
історичним підходом - від проблеми бета розпаду і теорії Фермі до моделі Вайнберга. Навчальна 
задача практики полягає у засвоєні студентами властивстей частинок та взаємодії, що складають 
стандартну модель, та формування розуміння того з яких міркувань та експериментів вона була 
побудована. Результатом вивчення курсу є розуміння структури взаємодій та погляд на стандартну 
модель як на калібрувальну теорію зі спонтанним порушенням симетрії; можливість робити 
практичні передбачення для найпростіших процесів з участю елементарних частинок.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
Розширення обсягу знань та набуття практичних навичок в дослідженні стандартної моделі 
елементарних частинок.  

Згідно освітньої програми дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 
компетентностей:  

загальних 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК7. Навички здійснення безпечної діяльності.  
ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  
ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  
ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
 фахових 
ФК1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 
астрономії. 
ФК2. Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як математичного 
апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні фізичних та астрономічних явищ і 
процесів. 
ФК3. Здатність оцінювати порядок величин у різних дослідженнях, так само як точності та 
значимості результатів. 
ФК4. Здатність працювати із науковим обладнанням та вимірювальними приладами, обробляти та 
аналізувати результати досліджень. 
ФК5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні методи для 
розв’язування фізичних та астрономічних задач і моделювання фізичних систем. 
ФК6. Здатність моделювати фізичні системи та астрономічні явища і процеси. 
ФК7. Здатність використовувати базові знання з фізики та астрономії для розуміння будови та 
поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту. 



ФК8. Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження автономно та у складі 
наукової групи. 
ФК9. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 
ФК10. Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та суміжних 
галузей. 
ФК15. Здатність аналізувати світові тренди розвитку фізики та астрономії для вибору власної 
освітньої траєкторії навчання та тематики майбутніх наукових досліджень. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання та 
пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Ко
д Результат навчання 

1. Знати 
1.1 Знати теорію і проблематику теорії 

елементарних частинок та 
стандартної моделі 

Інформація від 
керівників 
практики  
Самостійна робота 
 

Усне опитування, 
залік 

1.2 Знати властивості частинок та 
взаємодій, що складають стандартну 
модель 

Усне опитування, 
залік 

1.3 Знати структуру експериментів за 
якими була побудована стандартна 
модель 

Усне опитування, 
залік 

2. Вміти 
2.1 Вміти робити практичні 

передбачення для найпростіших 
процесів з участю елементарних 
частинок 

Інформація від 
керівників 
практики  
Самостійна робота 
 

Усне опитування, 
залік 

2.2 Вміти застосовувати теоретичні 
основи стандартної моделі для 
розрахунку практичних задач з 
взаємодії елементарних частинок  

Усне опитування, 
залік 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 
 

Результати навчання  
дисципліни  (код) 

Програмні результати  
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.2 2.2 

ПРН1. Знати, розуміти та вміти застосовувати основні 
положення загальної та теоретичної фізики, зокрема, класичної, 
релятивістської та квантової механіки, молекулярної фізики та 
термодинаміки, електромагнетизму, хвильової та квантової 
оптики, фізики атома та атомного ядра для встановлення, 
аналізу, тлумачення, пояснення й класифікації суті та 

+ + +   



механізмів різноманітних 8 фізичних явищ і процесів для 
розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних 
проблем з фізики та астрономії.  
ПРН3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: 
аналізувати, описувати, тлумачити та пояснювати основні 
експериментальні підтвердження існуючих фізичних теорій. 

   +  

ПРН4. Вміти застосовувати базові математичні знання, які 
використовуються у фізиці та астрономії: з аналітичної 
геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, 
диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей 
та математичної статистики, теорії груп, методів математичної 
фізики, теорії функцій комплексної змінної, математичного 
моделювання. 

   + + 

ПРН6. Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток 
сучасної фізики та астрономії. 

   +  

ПРН7. Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові 
результати, одержані у ході проведення фізичних та 
астрономічних досліджень відповідно до спеціалізації. 

+ + +   

ПРН8. Мати базові навички самостійного навчання: вміти 
відшуковувати потрібну інформацію в друкованих та 
електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти, 
тлумачити та використовувати її для вирішення наукових і 
прикладних завдань. 

+ + + + + 

ПРН9. Мати базові навички проведення теоретичних та/або 
експериментальних наукових досліджень з окремих 
спеціальних розділів фізики або астрономії, що виконуються 
індивідуально (автономно) та/або у складі наукової групи. 

+ + +   

ПРН10. Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні 
методи та засоби досягнення мети дослідження, знаходити 
шляхи розв’язання наукових завдань та вдосконалення 
застосованих методів. 

   + + 

ПРН11. Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати 
одержані наукові та практичні результати, робити висновки. 

   +  

ПРН12. Вміти представляти одержані наукові результати, 
брати участь у дискусіях стосовно змісту і результатів власного 
наукового дослідження.  

    + 

ПРН13. Розуміти зв’язок фізики та астрономії з іншими 
природничими та інженерними науками, бути обізнаним з 
окремими (відповідно до спеціалізації) основними поняттями 
прикладної фізики, матеріалознавства, інженерії, хімії, біології 
тощо, а також з окремими об’єктами (технологічними 
процесами) та природними явищами, що є предметом 
дослідження інших наук і, водночас, можуть бути предметами 
фізичних або астрономічних досліджень. 

+ + + + + 

ПРН14. Знати і розуміти основні вимоги техніки безпеки при 
проведенні експериментальних досліджень, зокрема правила 
роботи з певними видами обладнання та речовинами, правила 
захисту персоналу від дії різноманітних чинників, небезпечних 
для здоров’я людини. 

  +   

ПРН18. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, 
достатньому для усного і письмового професійного 
спілкування та презентації результатів власних досліджень.  

+ + + + + 



ПРН26. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх 
програм з фізики та астрономії у глобальному освітньому 
просторі для вибору цілеспрямованих візитів по програмі 
академічної мобільності.   

   +  

ПРН27. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх 
програм із природничих наук в Україні і світі для їх 
вибіркового опанування в рамках міждисциплінарного шляху 
розвитку науки.  

   +  

ПРН28. Мати уявлення про трансдисциплінарний шлях 
розвитку науки та його значення для вибору майбутньої 
освітньої траєкторії. 

   +  

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  
- семестрове оцінювання 

1. Оцінка виконання завдань викладачів-керівників практики, в т.ч. робота з науковою 
літературою. 

2. Якість складання звіту 
3. Захист звіту 

- підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: 
 
Залік проводиться у формі захисту наданого студентом письмового звіту за результатами 
практики.  Для подання результатів практики студентові відводиться до 10 хвилин. Оцінювання 
результатів практики здійснюється керівником практики за 100-бальною шкалою. 
 
Студенту, який не виконав програму практики і отримав незадовільну оцінку при захисті 
письмового звіту, практика не зараховується. 
 
7.2 Організація оцінювання:  
Контроль здійснюється шляхом періодичного усного звітування керівнику практики про 
проведену роботу з науковою літературою та стан виконання отриманого завдання. 
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90–100 
Добре / Good 75–89 

Задовільно / Satisfactory 60–74 
Незадовільно / Fail 0–59 
Зараховано / Passed 60–100 
Не зараховано / Fail 0–59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план занять та самостійної роботи. 
№ 
п/п Номер і назва теми* 

Кількість годин 
Практична 

робота 
Самостійна 

робота 
Частина 1.  Основні методи 

1 Квантування електромагнітного поля 2 4 

2 Побудова релятивістської квантової механіки. 
Рівняння Вейля. 

2 4 

3 Введення до стандартної моделі. Ліві та праві 
спінори. Рівняння Дірака. Античастинки. 

2 4 

4 Бета розпад. Введення нейтріно. Теорія Фермі. 2 4 

5 Гіпотеза масивного векторного бозону 2 4 

6 Розсіяння у другому порядку теорії збурень. 
Правила Фейнмана. 2 4 

7 Вирішення проблем теорії Фермі. 
Електродинаміка  W бозона. 2 4 

8 Теорія Янга-Міллса. 2 4 

9 Спонтанне порушення симетрії. Механізм Хіггса. 2 6 

10 Порушення парності. Модель Вайнберга. 2 4 

11 Ферміони у моделі Вайнберга. Проблема 
Унітарності. 2 4 

12 Проблема осциляцій нейтрино. Нова фізика. 2 6 

13 Квантування електромагнітного поля 2 4 

14 Побудова релятивістської квантової механіки. 
Рівняння Вейля. 2 6 

 ВСЬОГО 28 62 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг __90___ год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 
Основною літературою є підручники та наукові статті запропоновані для опрацювання та 
вивчення керівником практики. 

1. Пескин, Шрёдер - Квантовая теория поля 
2. Horejsi - Introduction to electroweak unification 
3. Nagashima Y. - Elementary Particle Physics Foundations of the Standard Model 

 
 



10. Додаткові ресурси: 
З усіма питаннями можна звертатись до викладача на електронну пошту 
chumachenko.a@gmail.com  
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Опис дисципліни

Навчальна практика за фахом (з відривом від теоретичного навчання) є

складовою частиною освітньої-професійної програми підготовки бакалаврів.

Мета навчальної практики за фахом  - узагальнити, систематизувати

набуті студентами теоретичні знання, виробити вміння та навички

застосування їх на практиці.

Мета навчальної практики за фахом реалізується шляхом ознайомлення

зі змістом і формами роботи на базі практики та виконання конкретних

завдань, передбачених програмою практики.

Навчальна практика за фахом (з відривом від теор.навчання)

забезпечує формування таких компетентностей:

- загальні компетентності:

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК7. Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих

обов’язків.

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

- спеціальні компетентності:

ФК1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису

сучасної фізики та астрономії.

ФК2. Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як

математичного апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні

фізичних та астрономічних явищ і процесів.
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ФК3. Здатність оцінювати порядок величин у різних дослідженнях, так само

як точності та значимості результатів.

ФК4. Здатність працювати із науковим обладнанням та вимірювальними

приладами, обробляти та аналізувати результати досліджень.

ФК5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати

чисельні методи для розв’язування фізичних та астрономічних задач і

моделювання фізичних систем.

ФК6. Здатність моделювати фізичні системи та астрономічні явища і

процеси.

ФК7. Здатність використовувати базові знання з фізики та астрономії для

розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів, законів

існування та еволюції Всесвіту.

ФК8. Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження

автономно та у складі наукової групи.

ФК9. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.

ФК10. Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики,

астрономії та суміжних галузей.

ФК15. Здатність аналізувати світові тренди розвитку фізики та астрономії

для вибору власної освітньої траєкторії навчання та тематики майбутніх

наукових досліджень.

Результати навчання:

ПРН1. Знати, розуміти та вміти застосовувати основні положення загальної

та теоретичної фізики, зокрема,

ПРН3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: аналізувати,

описувати, тлумачити та пояснювати основні експериментальні

підтвердження існуючих фізичних теорій.

ПРН4. Вміти застосовувати базові математичні знання, які використовуються

у фізиці та астрономії: з аналітичної геометрії, лінійної алгебри,

математичного аналізу, диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії
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ймовірностей та математичної статистики, теорії груп, методів математичної

фізики, теорії функцій комплексної змінної, математичного моделювання.

ПРН6. Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток сучасної фізики та

астрономії.

ПРН7. Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, одержані

у ході проведення фізичних та астрономічних досліджень відповідно до

спеціалізації.

ПРН8. Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати

потрібну інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати,

систематизувати, розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення

наукових і прикладних завдань.

ПРН9. Мати базові навички проведення теоретичних та/або

експериментальних наукових досліджень з окремих спеціальних розділів

фізики або астрономії, що виконуються індивідуально (автономно) та/або у

складі наукової групи.

ПРН10. Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні методи та засоби

досягнення мети дослідження, знаходити шляхи розв’язання наукових

завдань та вдосконалення застосованих методів.

ПРН11. Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані

наукові та практичні результати, робити висновки.

ПРН12. Вміти представляти одержані наукові результати, брати участь у

дискусіях стосовно змісту і результатів власного наукового дослідження.

ПРН13. Розуміти зв’язок фізики та астрономії з іншими природничими та

інженерними науками, бути обізнаним з окремими (відповідно до

спеціалізації) основними поняттями прикладної фізики, матеріалознавства,

інженерії, хімії, біології тощо, а також з окремими об’єктами

(технологічними процесами) та природними явищами, що є предметом

дослідження інших наук і, водночас, можуть бути предметами фізичних або

астрономічних досліджень.



6

ПРН14. Знати і розуміти основні вимоги техніки безпеки при проведенні

експериментальних досліджень, зокрема правила роботи з певними видами

обладнання та речовинами, правила захисту персоналу від дії різноманітних

чинників, небезпечних для здоров’я людини.

ПРН18. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для

усного і письмового професійного спілкування та презентації результатів

власних досліджень.

ПРН26. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх програм з

фізики та астрономії у глобальному освітньому просторі для вибору

цілеспрямованих візитів по програмі академічної мобільності.

ПРН27. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх програм із

природничих наук в Україні і світі для їх вибіркового опанування в рамках

міждисциплінарного шляху розвитку науки.

ПРН28. Мати уявлення про трансдисциплінарний шлях розвитку науки та

його значення для вибору майбутньої освітньої траєкторії.

Студенти проходять навчальну практику за фахом (з відривом від

теоретичного навчання) в терміни, передбачені навчальним планом і

графіком навчального процесу (липень, 4 тижні).

Під час проходження практики студент виконує завдання згідно з

програмою під керівництвом керівника практики.

Впродовж проходження навчальної практики за фахом та виконання

основних завдань програми практики, кожен студент повинен отримати

конкретні наукові результати з обраної наукової проблеми.

Результатом проходження практики здобувачів вищої освіти за першим

(бакалаврським) рівнем вищої освіти є отримання спеціальних

компетентностей та програмних результатів навчання, передбачених ОПП

«Фізика».
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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

1. Ознайомлення студентів з порядком проходження навчальної практики

за фахом (з відривом від теоретичного навчання).

2. Інструктаж з техніки безпеки.

3. Ознайомлення з методичними матеріалами, літературою з питань, що

стосується змісту практики, відбору й вивчення матеріалу відповідно

до індивідуальних завдань.

4. Проведення екскурсій в лабораторіях наукових інститутів (Інститут

металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, Інститут фізики

напівпровідників ім.В.Є. Лашкарьова НАН України, Інститут фізики

НАН України, Інститут магнетизму НАН України та МОН України).

5. Аналіз існуючих методів та засобів розв’язання науково-дослідних

проблем, що відповідають темі кваліфікаційної роботи бакалавра.

6. Узагальнення матеріалів і оформлення звіту та щоденника з практики.

7. Захист звіту.

Для підвищення дієвості поточного контролю впродовж всього терміну

практики (в час, відведений для самостійної роботи) студент заповнює

щоденник практики, який повинен містити план-завдання на практику, дату

виконання роботи, зміст виконаної роботи та відмітку керівника про

виконання роботи.

Політика оцінювання та підсумковий контроль

Форма підсумкового контролю успішності проходження навчальної

практики за фахом студентів фізичного факультету – диференційований

залік.

Засобами діагностики успішності навчання є аналіз результатів науково-

дослідної роботи студентів.

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента про

проходження практики – письмовий звіт.
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Письмовий звіт подається на рецензування науковому керівникові

практики від кафедри. У звіті мають бути відомості про виконання студентом

усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, розділи з

охорони праці та техніки безпеки, висновки та пропозиції, список

використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами,

встановленими програмою практики.

Підведення підсумків та захист звітів про проходження навчальної

практики за фахом відбувається на засіданні кафедри, на якій присутні

завідувач кафедри, викладачі кафедри та керівники практики.

Захист звіту про проходження навчальної практики за фахом

здійснюється студентом прилюдно в усній формі. Для подання результатів

практики студентові відводиться час до 5 хвилин. Оцінювання результатів

практики здійснюється керівником практики за 100-бальною шкалою.

ОЦІНЮВАННЯ

Остаточна оцінка розраховується наступним чином:

Види оцінювання % від остаточної оцінки
Модуль 1 – завдання 30

Модуль 2 – індивідуальна письмова
робота (звіт) 30

Захист звітів про практику 40

Шкала оцінювання студентів:

Відмінно 90-100
Добре 75-89

Задовільно 60-74
Незадовільно 0-59
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Рекомендована література

1. Освітня-професійна програма «Фізика» на здобуття освітнього

ступеня бакалавр за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія»

https://www.phys.univ.kiev.ua.

2. Вихрущ В.О., Козловський Ю.М. Методологія та методика

наукового дослідження. Підручник. Львів : Видавництво Львівської

політехніки, 2020. 336 с.

3. Методологія та організація наукових досліджень з основами

інтелектуальної власності : метод. вказівки щодо самост. та індивід.

роботи для аспірантів і студентів всіх спец. і форм навчання / уклад.:

І. І. Кичко, В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 39 с.

4. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб.

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є.

Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

5. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та

доп. Навч. посіб.– К.: Центр учбо- вої літератури, 2011. – 144 с.

6. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень: навч.

посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Київ : “Центр учбової літератури”,

2014. –142 с.
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ВСТУП
1. Мета дисципліни – узагальнити набуті студентами теоретичні знання з основ теоретичної
фізики та математики, виробити вміння та навики використання їх для розв’язку практичних задач,
використовуючи обчислювальні методи.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

 Знати основні закони фізики, а саме: електрики, оптики, електродинаміки, класичної
механіки. Знати математичний аналіз, звичайні диференціальні рівняння, основи
математичної фізики. Зокрема, знати рівняння Ейлера-Лагранжа, функцію Гріна для
диференціальних рівнянь, теореми Остроградського-Гаусса та Стокса, поліноми Лежандра,
сферичні функції (гармоніки), циліндричні функції, функції Бесселя, Ганкеля, Неймана та
Макдональда. Вміти знаходити вирази для градієнта, дивергенції, ротора та оператора
Лапласа в циліндричній та сферичній системах координат.

 Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, математичної
фізики, основ векторного та тензорного аналізу та диференціальних рівнянь для
розв’язку алгебраїчних та диференціальних рівнянь та систем, використовуючи
обчислювальні методи.

 Володіти елементарними навичками обчислення похідних, інтегралів, дій над операції з
векторами, будувати графіки функцій, визначати та розкладувати функції в ряд та інтеграл
Фур’є. Вільно володіти та використовувати представлення дельта-функції, Гама-функції,
Бета-функції.

3. Анотація навчальної дисципліни / референс:

Нормативна дисципліна «Навчальна практика за фахом» є складовою циклу професійної
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр фізики”. Програма курсу
орієнтована на студентів, які вже знайомі з математичним аналізом, основами векторного та тензорного
аналізу, загальним курсом механіки, електрики, оптики, електродинаміки, диференційним численням.
програмуванням. Результати навчання полягають в розв’язку прикладних задач фізики,
використовуючи різні чисельні методи та алгоритм програмування. Також, як результат, студенти
здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики та астрономії у
професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування певних
теорій і методів фізики та астрономії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Методи викладання: консультації. Методи оцінювання: опитування в процесі навчальної практики,
захист написаних звітів по навчальній практиці. Підсумкова оцінка виставляється на основі
проміжних оцінок (80%) та заліку (20%).

4. Завдання (навчальні цілі) – освоєння студентами чисельних методів, алгоритмів та пакетів
програмування для розв’язку конкретних прикладних задач з теоретичної фізики, зокрема,
здатність студентами застосовувати свої навики у практичних ситуаціях для розрахунку
електромагнітних полів, руху частинок в електромагнітному полі, теорії рідких кристалів,
квантовій механіці, математичній фізиці тощо. Також здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел, в тому числі, електронних ресурсів, та здатність студентів до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу матеріалу з всіх фізичних дисциплін.

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 104
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«Фізика та астрономія», ОПП "Фізика", дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти
наступних компетентностей:

інтегральної:
 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики та

астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає
застосування певних теорій і методів фізики та астрономії і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.

загальних:
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2).
 Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК4).
 Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК5).
 Навички міжособистісної взаємодії (ЗК6).
 Навички здійснення безпечної діяльності (ЗК7).
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК9).
 Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК10).
 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК11).

фахових:
 Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та

астрономії (ФК1).
 Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як математичного

апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні фізичних та астрономічних явищ і
процесів (ФК2).

 Здатність оцінювати порядок величин у різних дослідженнях, так само як точності та
значимості результатів (ФК3).

 Здатність працювати із науковим обладнанням та вимірювальними приладами, обробляти та
аналізувати результати досліджень (ФК4).

 Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні методи для
розв’язування фізичних та астрономічних задач і моделювання фізичних систем (ФК5).

 Здатність моделювати фізичні системи та астрономічні явища і процеси (ФК6).
 Здатність використовувати базові знання з фізики та астрономії для розуміння будови та

поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту (ФК7).
 Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження автономно та у складі

наукової групи (ФК8).
 Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації (ФК9).
 Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та суміжних

галузей (ФК10).
 Здатність аналізувати світові тренди розвитку фізики та астрономії для вибору власної

освітньої траєкторії навчання та тематики майбутніх наукових досліджень (ФК15).

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність) Методи викладання

і навчання
Методи

оцінювання

Відсоток у
підсумковій
оцінці з

дисципліниКод Результат навчання

1 1.1Знати, сформулювати та обґрун-
тувати теоретичну модель поставленої
задачі.

Консультації,
самостійне навчання,
доповідь і обгово-
рення вивченого ма-
теріалу.

Захист звіту з
практики, пре-
зентації резу-
льтатів вико-
наних завдань
на засіданні ка-

15
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федри, дифе-
ренційований
залік

1.2 Знати чисельні методи теоретичної
фізики

Консультації,
самостійне навчання,
доповідь і обгово-
рення вивченого ма-
теріалу.

Захист звіту з
практики, пре-
зентації резу-
льтатів вико-
наних завдань
на засіданні ка-
федри, дифе-
ренційований
залік

15

2 2.1 Вміти змоделювати прикладну
задачу з теоретичної фізики

Консультації,
самостійне навчання,
доповідь і обгово-
рення вивченого ма-
теріалу.

Захист звіту з
практики, пре-
зентації резу-
льтатів вико-
наних завдань
на засіданні ка-
федри, дифе-
ренційований
залік

15

2.2 Вміти застосовувати теоретичні
знання з фізики для розрахунку
практичних задач

Консультації,
самостійне навчання,
доповідь і обгово-
рення вивченого ма-
теріалу.

Захист звіту з
практики, пре-
зентації резу-
льтатів вико-
наних завдань
на засіданні ка-
федри, дифе-
ренційований
залік

10

2.3 Вміти працювати з науковою
літературою за темою досліджень, в
тому числі з інтернет-джерелами.

Консультації,
самостійне навчання,
доповідь і обгово-
рення вивченого ма-
теріалу.

Захист звіту з
практики, пре-
зентації резу-
льтатів вико-
наних завдань
на засіданні ка-
федри, дифе-
ренційований
залік

10

2.4 Вміти застосовувати практичні
навички роботи з конкретними
програмними пакетами для наукових
досліджень в галузі теоретичної
фізики.

Консультації,
самостійне навчання,
доповідь і обгово-
рення вивченого ма-
теріалу.

Захист звіту з
практики, пре-
зентації резу-
льтатів вико-
наних завдань
на засіданні ка-
федри, дифе-
ренційований
залік

10

2.5 Вміти формулювати висновки за
результатами досліджень та пре-
зентувати їх.

Консультації,
самостійне навчання,
доповідь і обгово-
рення вивченого ма-
теріалу.

Захист звіту з
практики, пре-
зентації резу-
льтатів вико-
наних завдань

5
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на засіданні ка-
федри, дифе-
ренційований
залік

3 3.1 Пояснити розв’язок поставленої
задачі та вміти обґрунтувати

Самостійне
вивчення, доповідь і
обговорення вивче-
ного матеріалу.

Захист звіту з
практики, пре-
зентації резу-
льтатів вико-
наних завдань
на засіданні ка-
федри, дифе-
ренційований
залік

10

4 4.1Автономно презентувати звіт Самостійне вивчення Захист звіту з
практики

10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1

ПРН1. Знати, розуміти та вміти застосову-
вати основні положення загальної та теоре-
тичної фізики, зокрема, класичної, реля-
тивістської та квантової механіки,
молекулярної фізики та термодинаміки,
електромагнетизму, хвильової та квантової
оптики, фізики атома та атомного ядра для
встановлення, аналізу, тлумачення, пояс-
нення й класифікації суті та механізмів
різноманітних 8 фізичних явищ і процесів
для розв’язування складних спеціалізованих
задач та практичних проблем з фізики та
астрономії.

+ + + + + + + + +

ПРН3. Знати і розуміти експериментальні
основи фізики: аналізувати, описувати,
тлумачити та пояснювати основні
експериментальні підтвердження існуючих
фізичних теорій.

+ + + + + + + + +

ПРН4.Вміти застосовувати базові
математичні знання, які використовуються у
фізиці та астрономії: з аналітичної геометрії,
лінійної алгебри, математичного аналізу,
диференціальних та інтегральних рівнянь,
теорії ймовірностей та математичної
статистики, теорії груп, методів
математичної фізики, теорії функцій
комплексної змінної, математичного мо-
делювання.

+ + + + + + + + +

ПРН6. Оцінювати вплив новітніх відкриттів
на розвиток сучасної фізики та астрономії. + + + + + + + + +

ПРН7. Розуміти, аналізувати і пояснювати + + + + + + + + +
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нові наукові результати, одержані у ході
проведення фізичних та астрономічних
досліджень відповідно до спеціалізації.
ПРН8. Мати базові навички самостійного
навчання: вміти відшуковувати потрібну
інформацію в друкованих та електронних
джерелах, аналізувати, систематизувати,
розуміти, тлумачити та використовувати її
для вирішення наукових і прикладних
завдань.

+ + + + + + + + +

ПРН9. Мати базові навички проведення
теоретичних та/або експериментальних
наукових досліджень з окремих спеціальних
розділів фізики або астрономії, що
виконуються індивідуально (автономно)
та/або у складі наукової групи.

+ + + + + + + +

ПРН10. Вміти планувати дослідження,
обирати оптимальні методи та засоби
досягнення мети дослідження, знаходити
шляхи розв’язання наукових завдань та
вдосконалення застосованих методів.

+ + + + + + + +

ПРН11. Вміти упорядковувати, тлумачити та
узагальнювати одержані наукові та
практичні результати, робити висновки.

+ +

ПРН12. Вміти представляти одержані
наукові результати, брати участь у дискусіях
стосовно змісту і результатів власного
наукового дослідження.

+ +

ПРН13. Розуміти зв’язок фізики та
астрономії з іншими природничими та
інженерними науками, бути обізнаним з
окремими (відповідно до спеціалізації)
основними поняттями прикладної фізики,
матеріалознавства, інженерії, хімії, біології
тощо, а також з окремими об’єктами
(технологічними процесами) та природними
явищами, що є предметом дослідження
інших наук і, водночас, можуть бути
предметами фізичних або астрономічних
досліджень.

+ + + + + + + + +

ПРН14. Знати і розуміти основні вимоги
техніки безпеки при проведенні
експериментальних досліджень, зокрема
правила роботи з певними видами
обладнання та речовинами, правила захисту
персоналу від дії різноманітних чинників,
небезпечних для здоров’я людини.

+

ПРН18. Володіти державною та іноземною
мовами на рівні, достатньому для усного і
письмового професійного спілкування та
презентації результатів власних досліджень.

+

ПРН26. Мати базові навички самостійної
оцінки рівня освітніх програм з фізики та +
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астрономії у глобальному освітньому
просторі для вибору цілеспрямованих візитів
по програмі академічної мобільності.
ПРН27. Мати базові навички самостійної
оцінки рівня освітніх програм із
природничих наук в Україні і світі для їх
вибіркового опанування в рамках
міждисциплінарного шляху розвитку науки.

+

ПРН28. Мати уявлення про трансдисцип-
лінарний шлях розвитку науки та його
значення для вибору майбутньої освітньої
траєкторії.

+

7. Структура курсу

Курс складається з консультацій, самостійної роботи студентів та з диференційованого заліку.

8. Схема формування оцінки:
8.1 Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю /

оцінювання із зазначеннямMin. – рубіжної таMах. кількості балів чи відсотків)

У кінці практики кожний студент подає на кафедру надрукований з урахуванням державних
стандартів звіт. У ньому повинна бути коротко і конкретно описана робота, особисто виконана
студентом. У звіті має бути представлений перелік цитування літературних джерел.

По закінченню практики студенти захищають звіт на засіданні кафедри. Остаточне рішення
затверджується членами кафедри теоретичної фізики. Практика має диференційований залік. Звіт
практиканта повинен відображати повний об’єм роботи про навчальну практику, давати повне
уявлення про виконану ним роботу та її результати, а також перелік вивченої основної та
додаткової літератури.

Оцінка за роботу практиканта формується за такою схемою: 1. Робота з теоретичною моделлю
фізичної задачі (10 балів). 2. Проведення комп’ютерного моделювання даної задачі (60 балів). 3.
Оформлення звіту навчальної практики за фахом (10 балів). Підсумкове оцінювання здійснюється
у формі диференційованого заліку (20 балів).

- підсумкове оцінювання у формі заліку1.

Робота під час практики залік Підсумкова
оцінка

Мінімум 48 12 60
Максимум 80 20 100

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 48 балів.2

1 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх розділів
дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових контрольних робіт,
творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою ( якщо дисципліна завершується екзаменом
(заліком), то розподіл здійснюється за таким алгоритмом: 80 балів (80%) – семестровий контроль і 20 балів (20%) –
екзамен (залік)).
2 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом (заліком) не менше – 48 балів, (а це 60% від 80 балів, відведених на
екзамен (залік)), то вони не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в
екзаменаційній (заліковій) відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час
семестру.
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Оцінка за залік не може бути меншою 12 балів для отримання загальної позитивної оцінки за
курс.
8.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку
оцінювання).

Рівень досягнення запланованих результатів навчання визначається за результатами
написання та захисту звітів з практики.

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному
рівні:

результати навчання 1.1 (знання) – до 15%;
результати навчання 1.2 (знання) – до 15%;
результати навчання 2.1 (вміння) – до 15%;
результати навчання 2.2 (вміння) – до 10%;
результати навчання 2.3 (вміння) – до 10%;
результати навчання 2.4 (вміння) – до 10%;
результати навчання 2.5 (вміння) – до 5%.
результати навчання 3.1 (комунікація) – до 10%.
результати навчання 4.1 (автономність) – до 10%.

Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

/ Fail 0-34

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail 0-59
Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59

СТРУКТУРАСТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОІНАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИДИСЦИПЛІНИ
Тематичний план лекцій, практичних занять та самостійних робіт

VI СЕМЕСТР

№ теми Назва теми
Кількість годин

лекції Практичні
заняття

Самост.
робота

1
Ознайомлення з методичними матеріалами,
літературою з питань, що стосується змісту
практики, відбору й вивчення матеріалу
відповідно до індивідуальних теоретичних

5



10

завдань.

2 Моделювання теоретичної моделі поставленої
задачі 10

3
Аналіз існуючих методів та засобів
розв’язання науково-дослідних проблем, що
відповідають темі навчальної практики за
фахом.

5

4
Ознайомлення з технічною документацією
програмного пакету, за допомогою якого буде
розв’язуватися поставлена задача.

5

5
Встановлення програмного забезпечення –
короткий огляд необхідного програмного
забезпечення.

5

6
Розв’язок поставленої індивідуальної задачі за
фахом теоретичної фізики, використовуючи
обчислювальні методи.

30

7
Обробка, графічне представлення та аналіз
отриманих результатів розв’язку прикладної
задачі.

20

8 Заповнення щоденника та написання звіту з
навчальної практики за фахом. 10

Всього 90

Загальний обсяг 90 год3, в тому числі (вибрати необхідне):
Лекцій – год.
Семінари – год.
Практичні заняття - год.
Лабораторні заняття - ____ год.
Тренінги - ____ год.
Консультації - ___ год.
Самостійна робота – 90 год.

РЕКОМЕНДОВАНАРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАЛІТЕРАТУРА::

Основна :(Базова)

1. А.М.Федорченко Теоретична фізика, т.1 Класична механіка і електродинаміка, Київ, Вища
школа, 1992.

2. В.Й.Сугаков, Теоретична фізика. Електродинаміка, Київ, Вища школа, 1974
3. L.D. Landau and E.M. Lifshitz. Classical Theory of Fields. – Pergamon Press, 1971. – 374 p.
4. L.D. Landau and E.M. Lifshitz "Electrodynamics of Continuous Media". – Pergamon Press, 1971. –

374 p.
5. Самарский А.А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1989.
6. Ортега Дж., Пул У. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений. –

М.: Наука, 1986.

3 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.
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7. V. Belyakov, Diffraction Optics of Complex-Structured Periodic Media: Localized Optical Modes of
Spiral Media, 2nd Ed., Springer, 2019, xix, 253 pp. ISBN 978-3-319-43482-7 (Springer Series in
Optical Sciences, vol. 203).

8. Васильєв О.М. "Програмування мовою Python". Вид-во "Богдан", Тернопіль, 2019.
9. С. М. Єжов, Методи обчислень, К. ВПЦ “Київський університет'”, 2000.

Додаткова

1. Дж.Джексон, Классическая электродинамика, Москва, Мир, 1965
2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972.
3. Юрачківський А.П., Жугаєвич А.Я. Математична фізика в прикладах і задачах. – К: ВПЦ

«Київський університет», – 2005. – 157 с.
4. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. "Как программировать на С++". – М.: Бином, 2003. – 1152 с
5. Доценко І.С., Якименко О.І. Методи математичної фізики: методичний посібник для студентів

фізичного факультету. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 50 с.

http://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-319-43482-7
http://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-319-43482-7
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Опис дисципліни 

Навчальна практика за фахом (з відривом від теоретичного навчання) є 

складовою частиною освітньої-професійної програми підготовки бакалаврів.  

Мета навчальної практики за фахом  - узагальнити, систематизувати 

набуті студентами теоретичні знання, виробити вміння та навички 

застосування їх на практиці.  

Мета навчальної практики за фахом реалізується шляхом ознайомлення 

зі змістом і формами роботи на базі практики та виконання конкретних 

завдань, передбачених програмою практики. 

 

Навчальна практика за фахом (з відривом від теоретичного 

навчання) 

забезпечує формування таких компетентностей: 

- загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Навички здійснення безпечної діяльності.  

ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

- спеціальні компетентності: 

ФК1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису 

сучасної фізики та астрономії.  

ФК2. Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як 

математичного апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні 

фізичних та астрономічних явищ і процесів.  
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ФК3. Здатність оцінювати порядок величин у різних дослідженнях, так само 

як точності та значимості результатів.  

ФК4. Здатність працювати із науковим обладнанням та вимірювальними 

приладами, обробляти та аналізувати результати досліджень.  

ФК5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати 

чисельні методи для розв’язування фізичних та астрономічних задач і 

моделювання фізичних систем.  

ФК6. Здатність моделювати фізичні системи та астрономічні явища і 

процеси.  

ФК7. Здатність використовувати базові знання з фізики та астрономії для 

розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів, законів 

існування та еволюції Всесвіту.  

ФК8. Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження 

автономно та у складі наукової групи.  

ФК9. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.  

ФК10. Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, 

астрономії та суміжних галузей.  

ФК15. Здатність аналізувати світові тренди розвитку фізики та астрономії 

для вибору власної освітньої траєкторії навчання та тематики майбутніх 

наукових досліджень.  

Результати навчання: 

ПРН1. Знати, розуміти та вміти застосовувати основні положення загальної 

та теоретичної фізики, зокрема,  

ПРН3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: аналізувати, 

описувати, тлумачити та пояснювати основні експериментальні 

підтвердження існуючих фізичних теорій.  

ПРН4. Вміти застосовувати базові математичні знання, які використовуються 

у фізиці та астрономії: з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, 

математичного аналізу, диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії 
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ймовірностей та математичної статистики, теорії груп, методів математичної 

фізики, теорії функцій комплексної змінної, математичного моделювання.  

ПРН6. Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток сучасної фізики та 

астрономії.  

ПРН7. Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, одержані 

у ході проведення фізичних та астрономічних досліджень відповідно до 

спеціалізації.  

ПРН8. Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати 

потрібну інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, 

систематизувати, розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення 

наукових і прикладних завдань.  

ПРН9. Мати базові навички проведення теоретичних та/або 

експериментальних наукових досліджень з окремих спеціальних розділів 

фізики або астрономії, що виконуються індивідуально (автономно) та/або у 

складі наукової групи.  

ПРН10. Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні методи та засоби 

досягнення мети дослідження, знаходити шляхи розв’язання наукових 

завдань та вдосконалення застосованих методів.  

ПРН11. Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані 

наукові та практичні результати, робити висновки.  

ПРН12. Вміти представляти одержані наукові результати, брати участь у 

дискусіях стосовно змісту і результатів власного наукового дослідження.  

ПРН13. Розуміти зв’язок фізики та астрономії з іншими природничими та 

інженерними науками, бути обізнаним з окремими (відповідно до 

спеціалізації) основними поняттями прикладної фізики, матеріалознавства, 

інженерії, хімії, біології тощо, а також з окремими об’єктами 

(технологічними процесами) та природними явищами, що є предметом 

дослідження інших наук і, водночас, можуть бути предметами фізичних або 

астрономічних досліджень.  
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ПРН14. Знати і розуміти основні вимоги техніки безпеки при проведенні 

експериментальних досліджень, зокрема правила роботи з певними видами 

обладнання та речовинами, правила захисту персоналу від дії різноманітних 

чинників, небезпечних для здоров’я людини.  

ПРН18. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для 

усного і письмового професійного спілкування та презентації результатів 

власних досліджень.  

ПРН26. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх програм з 

фізики та астрономії у глобальному освітньому просторі для вибору 

цілеспрямованих візитів по програмі академічної мобільності.  

ПРН27. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх програм із 

природничих наук в Україні і світі для їх вибіркового опанування в рамках 

міждисциплінарного шляху розвитку науки.  

ПРН28. Мати уявлення про трансдисциплінарний шлях розвитку науки та 

його значення для вибору майбутньої освітньої траєкторії.  

 

Студенти проходять навчальну практику за фахом (з відривом від 

теоретичного навчання) в терміни, передбачені навчальним планом і 

графіком навчального процесу (липень, 4 тижні).  

Під час проходження практики студент виконує завдання згідно з 

програмою під керівництвом керівника практики.  

Впродовж проходження навчальної практики за фахом та виконання 

основних завдань програми практики, кожен студент повинен отримати 

конкретні наукові результати з обраної наукової проблеми.  

Результатом проходження практики здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти є отримання спеціальних 

компетентностей та програмних результатів навчання, передбачених ОПП 

«Фізика». 
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                        СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

1. Ознайомлення з методичними матеріалами, літературою з питань, що 

стосується змісту практики, відбору й вивчення матеріалу відповідно 

до індивідуальних завдань. 

2. Інструктаж з техніки безпеки.  

3. Ознайомлення з методичними матеріалами, літературою з питань, що 

стосується змісту практики, відбору й вивчення матеріалу відповідно 

до індивідуальних завдань. 

4. Проведення екскурсій в лабораторіях кафедри ядерної фізики та 

наукових інститутів НАНУ (ІЯД НАН України, Інститут проблем 

безпеки атомних електростанцій НАН України). 

5.  Проведення екскурсії до однієї з онкологічних клінік м. Києва, де для 

лікування та діагностики раку використовують методи ядерної фізики 

(ознайомлення з методами та обладнанням), ознайомлення з науковими 

установками, що розташовані на кафедрі ядерної фізики 

    5.   Ознайомлення з одним конкретним колайдерним експериментом, в 

    якому задіяні споівробітники КЯФ (наприклад, Belle II, DUNE, Hyper- 

    Kamikande), зокрема: мета експерименту, прискорювач, будова 

    детектора. Освоєння основного інструментарію для аналізу даних на 

    базі ROOT та специфічних програм обробки даних в цих 

    експериментах. Робота із простими файлами даних відповідних  

    експериментів (побудова гістограм розподілів фізичних величин, 

    накладання обмежень на різні параметри, тощо). Практика в 

    оформлення одержаних результатів у вигляді презентацій і проведення  

доповідей по підготовленим слайдам.  

6. Аналіз існуючих методів та засобів розв’язання науково-дослідних  

    проблем, що відповідають темі кваліфікаційної роботи бакалавра.  

7. Узагальнення матеріалів і оформлення звіту та щоденника з практики. 

8. Захист звіту.  
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Для підвищення дієвості поточного контролю впродовж всього терміну 

практики (в час, відведений для самостійної роботи) студент заповнює 

щоденник практики, який повинен містити план-завдання на практику, дату 

виконання роботи, зміст виконаної роботи та відмітку керівника про 

виконання роботи. 

Політика оцінювання та підсумковий контроль 

Форма підсумкового контролю успішності проходження навчальної 

практики за фахом студентів фізичного факультету – диференційований 

залік. 

Засобами діагностики успішності навчання є аналіз результатів науково-

дослідної роботи студентів. 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента про 

проходження практики – письмовий звіт. 

Письмовий звіт подається на рецензування науковому керівникові 

практики від кафедри. У звіті мають бути відомості про виконання студентом 

усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, розділи з 

охорони праці та техніки безпеки, висновки та пропозиції, список 

використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, 

встановленими програмою практики. 

Підведення підсумків та захист звітів про проходження навчальної 

практики за фахом відбувається на засіданні кафедри, на якій присутні 

завідувач кафедри, викладачі кафедри та керівники практики.  

Захист звіту про проходження навчальної практики за фахом 

здійснюється студентом прилюдно в усній формі. Для подання результатів 

практики студентові відводиться час до 5 хвилин. Оцінювання результатів 

практики здійснюється керівником практики за 100-бальною шкалою. 

ОЦІНЮВАННЯ 

Остаточна оцінка розраховується наступним чином: 
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Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 – завдання 30 

Модуль 2 – індивідуальна письмова 

робота (звіт) 
30 

Захист звітів про практику 40 
 

 

Шкала оцінювання студентів: 

Відмінно 90-100 

Добре 75-89 

Задовільно 60-74 

Незадовільно 0-59 
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1. Освітня-професійна програма «Фізика» на здобуття освітнього 
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https://www.phys.univ.kiev.ua. 

2. Вихрущ В.О., Козловський Ю.М. Методологія та методика 

наукового дослідження. Підручник. Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2020. 336 с. 

3. Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності : метод. вказівки щодо самост. та індивід. 

роботи для аспірантів і студентів всіх спец. і форм навчання / уклад.: 

І. І. Кичко, В. Ф. Савченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 39 с. 

4. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. 

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. 

Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

5. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та 

доп. Навч. посіб.– К.: Центр учбо- вої літератури, 2011. – 144 с. 

https://www.phys.univ.kiev.ua/


 10 

6. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень: навч. 

посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Київ : “Центр учбової літератури”, 

2014. –142 с. 

 


