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● Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень в прикладній фізиці» належить 
до циклу професійної підготовки фахівців з прикладних інженерних предметів. Дисципліна 
базується на найважливіших засадах фізико-математичних науках, що відіграють значну роль у 
підготовці інженерів багатьох спеціальностей, у тому числі на фундаментальних законах фізики, 
процесах і інженерно-технологічних задачах реального виробництва. Метою навчальної 
дисципліни «Методологія наукових досліджень в прикладній фізиці» є формування у студентів 
базових теоретичних знань та практичних навичок з методології, методики та організації фізико-
технологічних досліджень за спеціальністю прикладна фізика та наноелектроніка, вироблення у 
студентів професійної орієнтації за освітньо-професійною програмою прикладна фізика. 
Завданнями даної дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними методологічними 
концепціями в галузі прикладної фізики та наноматеріалах, методикою їх наукових досліджень, 
набуття практичних дослідницьких навичок та усвідомлення цілей тематичних фізико-
технологічних досліджень. 

Набуті знання та практичні навички сформують у студентів:  
Загальні компетентності СВО:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
 ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  



 ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
 ЗК 6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
 ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фундаментальні компетентності СВО:  

ФК 2. Здатність брати участь у плануванні і виконанні експериментів та лабораторних 
досліджень властивостей фізичних систем, фізичних явищ і процесів, обробленні й презентації 
їхніх результатів. 

ФК 3. Здатність брати участь у виготовленні експериментальних зразків, інших об'єктів 
дослідження. 

ФК 4. Здатність брати участь у впровадженні результатів досліджень та розробок. 
ФК 5. Здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері прикладної фізики, 

інженерії та комп’ютерних технологій.  

ФК 6. Здатність використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для аналізу 
фізичних систем. 

ФК 7. Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та 
математичного моделювання в професійній діяльності. 

 
Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати 

навчання:  
- оволодіння основами методології та організації фізико-технологічних досліджень в 

прикладній фізиці; 
- оволодіння методами практичного вимірювання в галузі кріогенних технологій - низьких 

температур та градуювання; 
- оволодіння знаннями з дослідження кріогенного технологічного процесу з отримання 

твердого азоту при вакуумуванні парового простору; 
- оволодіння методами практичного дослідження спеціальної кріогенної техніки; 
- оволодіння практичними навичками визначення характеристик різних фізико-

технологічних об’єктів; 
- оволодіння методикою дослідження складних фізико-технологічних об’єктів; 
- оволодіння знаннями щодо методів оцінки властивостей та структури досліджуваних 

фізико-технологічних об’єктів; 
- оволодіння методами та технікою оформлення результатів наукового техніко-

технологічного дослідження та їх впровадження в практичну діяльність. 
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання 
за відповідною освітньою програмою) 

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної 
дисципліни «Методологія наукових досліджень в прикладній фізиці» можна використовувати в 
подальшому в навчальних дисциплінах, пов’язаних з застосуванням тематичних фізико-
технологічних досліджень. 

Необхідні навички: 
- дисципліна вимагає знань з загальних та спеціальних курсів фізики, математики, 

програмування, знань з методів проектування та розробки інформаційних систем, моделювання 
структур складних фізико-технологічних об’єктів, а також комплексних досліджень. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна містить семестровий кредитний модуль: 
- Методологія наукових досліджень в прикладній фізиці (МНДПФ) 

 

- Семестровий (кредитний) модуль Методологія наукових досліджень в прикладній 

фізиці (МНДПФ). 

Вступ. Основні поняття наукових досліджень у прикладній фізиці.Основні поняття та 
способи організації наукової діяльності. Розвиток науки прикладна фізика та її сучасні теорії. 



 
Тема 1. Основи методології та організації фізико-технологічних досліджень в 

прикладній фізиці. Принципи побудови та способи організації фізико-технічних досліджень, 
методи наукового дослідження, основні етапи наукового дослідження, форми представлення 
наукової роботи. 

Тема 2. Методи практичного вимірювання в галузі кріогенних технологій. 
Вимірювання низьких температур та градуювання низькотемпературних датчиків; визначення 
теплоти випаровування рідкого азоту. 

Тема 3. Кріогенний технологічний процес. Дослідження кріогенного технологічного 
процесу з отримання твердого азоту при вакуумуванні парового простору. 

Тема 4. Дослідження кріогенної техніки. Методи практичного дослідження спеціальної 
кріогенної техніки: дослідження кріогенної помпи; дослідження термоелектричного 
холодильника; дослідження охолоджуваного фотоопору. 

Тема 5. Методика визначення характеристик різних фізико-технологічних об’єктів. 
Визначення температурних характеристик фотоелектронного помножувача; вимірювання 
шумових характеристик транзисторного НВЧ-підсилювача. 

Тема 6. Методика дослідження складних фізико-технологічних об’єктів. Вивчення 
критичних полів керамічного надпровідника; дослідження квантування магнітного потоку за 
допомогою маятника Мейснера; дослідження магнітних властивостей та температурних 
характеристик високотемпературних надпровідників. 

Тема 7. Методи оцінки властивостей та структури досліджуваних фізико-

технологічних об’єктів. Дослідження магнітних характеристик феромагнітних носіїв за 
допомогою магнітооптичного гістеріографа; дослідження доменної структури за допомогою 
ефектів Керра та Фарадея; вивчення структури надпроводників при їх переході в динамічний 
стан методом «паралельного коливання контуру». 

Тема 8. Представлення результатів фізико-технологічного дослідження. Методи та 
техніка оформлення результатів наукового техніко-технологічного дослідження та їх 
впровадження в практичну діяльність. 
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26.  Орлова М.П. Низкотемпературная термометрия. - М.: Изд.стандартов,1975.-165 с.  
27. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. - М.: Наука ,1964. – 368 с. 



28. Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы, М.-Л.: AH CCCP, 1960. – 188 c. 

● Навчальний контент 

4. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

В рамках дисципліни заплановано наступнівиди навчальних занять: 
- лекції; 
- практичні заняття; 
- самостійна робота. 

Теми дисципліни взаємозв’язані, матеріал вивчається в логічній послідовності. На 
практичних заняттях розкриваються найбільш суттєві теоретичні питання, які дозволяють 
забезпечити студентам можливість глибокого самостійного вивчення всього програмного 
матеріалу. Теми та порядок виконання практичних занять сформовано в логічній послідовності і 
повністю узгоджуються з лекційним матеріалом та відповідають меті дисципліни. Теоретичні і 
практичні знання поглиблюються шляхом самостійної роботи з використанням рекомендованої 
літератури та глобальної мережі Internet.  

На заняттях використовуються персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, проектор, інтерактивна дошка, інтернет-ресурси. 

Лабораторія криогенної техніки КПІ (обладнання 2005 р.  – сосуди Дюара СК-16, 
кріотермостат, цифровой омметр ЩА-34, автотрансформатор (ЛАТЕР), термопари, поненціометр 
Р363-2, підсилювач Ф305-1, стабілізатор постійного струму Р36-1). 

 

4.1 Лекційні заняття 

Семестровий (кредитний) модуль Методологія наукових досліджень в прикладній 

фізиці (МНДПФ) – 18 год. 

 

№ 
з/п 

Назва теми та перелік основних питань 
(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

1 

Вступ. Основні поняття наукових досліджень у прикладній фізиці.Основні поняття та 
способи організації наукової діяльності. Розвиток науки прикладна фізика та її сучасні 
теорії. 
Література: [1 - 13], [14-19]. 
Завдання на СРС:Визначення науки прикладна фізика, її мета та завдання. Поняття 
методології та методики фізико-технологічних досліджень. 

2 Тема 1. Основи методології та організації фізико-технологічних досліджень в 

прикладній фізиці. Принципи побудови та способи організації фізико-технічних 
досліджень, методи наукового дослідження, основні етапи наукового дослідження, форми 
представлення наукової роботи. 
Література: [1 - 13], [14-19]. 
Завдання на СРС:Поняття методології та методики наукових досліджень в прикладній 
фізиці. Форми представлення результатів наукових досліджень. 

3 Тема 2. Методи практичного вимірювання в галузі кріогенних технологій. 
Вимірювання низьких температур та градуювання низькотемпературних датчиків; 
визначення теплоти випаровування рідкого азоту. 

Література: [1 – 8], [11-12], [20-28]. 
Завдання на СРС: процесі. Визначення загальних правил обрання методів практичного 
вимірювання кріогенних технологій  

4 Тема 3. Кріогенний технологічний процес. Дослідження кріогенного технологічного 
процесу з отримання твердого азоту при вакуумуванні парового простору. 
Література: [1 –8], [11-12], [20-28]. 
Завдання на СРС: Визначення цілей, мети та завдання дослідження кріогенного 
технологічного процесу та його фізико-технологічних об’єктів. 

5 Тема 4. Дослідження кріогенної техніки. Методи практичного дослідження спеціальної 
кріогенної техніки: дослідження кріогенної помпи; дослідження термоелектричного 
холодильника; дослідження охолоджуваного фотоопору. 
Література: [1 –8], [11-12], [20-28]. 



Завдання на СРС: Визначення структурних складових, предмету та задач дослідження 
спеціальної кріогенної техніки.  

6 Тема 5. Методика визначення характеристик різних фізико-технологічних об’єктів. 
Визначення температурних характеристик фотоелектронного помножувача; вимірювання 
шумових характеристик транзисторного НВЧ-підсилювача. 
Література: [1 –8], [11-12], [20-28]. 
Завдання на СРС:Визначення методів, що застосовуються для визначення характеристик 
фізико-технологічних об’єктів. Задачі та складові практичного дослідження, його стадії та 
постановка задачі.  

7 Тема 6. Методика дослідження складних фізико-технологічних об’єктів. Вивчення 
критичних полів керамічного надпровідника; дослідження квантування магнітного потоку 
за допомогою маятника Мейснера; дослідження магнітних властивостей та температурних 
характеристик високотемпературних надпровідників. 
Література: [1 –8], [11-12], [20-28]. 
Завдання на СРС:Оволодіння методикою виконання етапів дослідження технологічного 
процесу та реєстрації характеристик складних фізико-технологічних об’єктів. 

8 Тема 7. Методи оцінки властивостей та структури досліджуваних фізико-

технологічних об’єктів. Дослідження магнітних характеристик феромагнітних носіїв за 
допомогою магнітооптичного гістеріографа; дослідження доменної структури за 
допомогою ефектів Керра та Фарадея; вивчення структури надпроводників при їх переході 
в динамічний стан методом «паралельного коливання контуру». 
Література: [1 –8], [11-12], [20-28]. 
Завдання на СРС:Оволодіння методикою виконання дослідження з оцінки властивостей  і 
структури різних фізико-технологічних об’єктів та їх реєстрація. 

9 Тема 8. Представлення результатів фізико-технологічного дослідження. Методи та 
техніка оформлення результатів наукового техніко-технологічного дослідження та їх 
впровадження в практичну діяльність. 
Література: [1 –8], [11-12], [20-28]. 
Завдання на СРС:Узагальнення результатів наукового дослідження, формування  висновків 
та звіту. 

 

4.2 Практичні заняття 

Семестровий (кредитний) модуль Методологія наукових досліджень в прикладній 

фізиці (МНДПФ) – 18 год. 

 

№ 
з/п 

Назва теми та перелік основних питань 
(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

1 
Вступ. Основні поняття наукових досліджень у прикладній фізиці.Основні поняття та 
способи організації наукової діяльності. Розвиток науки прикладна фізика та її сучасні 
теорії. 

2 Основи методології та організації фізико-технологічних досліджень в прикладній 

фізиці. Принципи побудови та способи організації фізико-технічних досліджень, методи 
наукового дослідження, основні етапи наукового дослідження, форми представлення 
наукової роботи. 

3 Методи практичного вимірювання в галузі кріогенних технологій. Вимірювання 
низьких температур та градуювання низькотемпературних датчиків; визначення теплоти 
випаровування рідкого азоту. 

4 Кріогенний технологічний процес. Дослідження кріогенного технологічного процесу з 
отримання твердого азоту при вакуумуванні парового простору. 
 

5 Дослідження кріогенної техніки. Методи практичного дослідження спеціальної 
кріогенної техніки: дослідження кріогенної помпи; дослідження термоелектричного 
холодильника; дослідження охолоджуваного фотоопору. 

6 Методика визначення характеристик різних фізико-технологічних об’єктів. 



Визначення температурних характеристик фотоелектронного помножувача; вимірювання 
шумових характеристик транзисторного НВЧ-підсилювача. 

7 Методика дослідження складних фізико-технологічних об’єктів. Вивчення критичних 
полів керамічного надпровідника; дослідження квантування магнітного потоку за 
допомогою маятника Мейснера; дослідження магнітних властивостей та температурних 
характеристик високотемпературних надпровідників. 

8 Методи оцінки властивостей та структури досліджуваних фізико-технологічних 

об’єктів. Дослідження магнітних характеристик феромагнітних носіїв за допомогою 
магнітооптичного гістеріографа; дослідження доменної структури за допомогою ефектів 
Керра та Фарадея; вивчення структури надпровідників при їх переході в динамічний стан 
методом «паралельного коливання контуру». 

9 Представлення результатів фізико-технологічного дослідження. Методи та техніка 
оформлення результатів наукового техніко-технологічного дослідження та їх 
впровадження в практичну діяльність. 

 

5. Самостійна робота студента(СРС) 

Семестровий (кредитний) модуль Методологія наукових досліджень в прикладній 

фізиці (МНДПФ) – 84 год. 

№ 
з/п 

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання та посилання 
на навчальну літературу 

Кількіст
ь годин 

СРС 
1 Вступ. Основні поняття наукових досліджень у прикладній фізиці.Основні 

поняття та способи організації наукової діяльності. Розвиток науки прикладна 
фізика та її сучасні теорії. 
Завдання на СРС:Визначення науки прикладна фізика, її мета та завдання. 
Поняття методології та методики фізико-технологічних досліджень. 

9 

2 Тема 1. Основи методології та організації фізико-технологічних 

досліджень в прикладній фізиці. Принципи побудови та способи організації 
фізико-технічних досліджень, методи наукового дослідження, основні етапи 
наукового дослідження, форми представлення наукової роботи. 
Завдання на СРС:Поняття методології та методики наукових досліджень в 
прикладній фізиці. Форми представлення результатів наукових досліджень. 

9 

3 Тема 2. Методи практичного вимірювання в галузі кріогенних 

технологій. Вимірювання низьких температур та градуювання 
низькотемпературних датчиків; визначення теплоти випаровування рідкого 
азоту. 
Завдання на СРС: процесі. Визначення загальних правил обрання методів 
практичного вимірювання кріогенних технологій  

9 

4 Тема 3. Кріогенний технологічний процес. Дослідження кріогенного 
технологічного процесу з отримання твердого азоту при вакуумуванні 
парового простору. 
Завдання на СРС: Визначення цілей, мети та завдання дослідження 
кріогенного технологічного процесу та його фізико-технологічних об’єктів. 

9 

5 Тема 4. Дослідження кріогенної техніки. Методи практичного дослідження 
спеціальної кріогенної техніки: дослідження кріогенної помпи; дослідження 
термоелектричного холодильника; дослідження охолоджуваного фотоопору. 
Завдання на СРС: Визначення структурних складових, предмету та задач 
дослідження спеціальної кріогенної техніки.  

9 

6 Тема 5. Методика визначення характеристик різних фізико-

технологічних об’єктів. Визначення температурних характеристик 
фотоелектронного помножувача; вимірювання шумових характеристик 
транзисторного НВЧ-підсилювача. 
Завдання на СРС:Визначення методів, що застосовуються для визначення 
характеристик фізико-технологічних об’єктів. Задачі та складові практичного 

10 



дослідження, його стадії та постановка задачі.  
7 Тема 6. Методика дослідження складних фізико-технологічних об’єктів. 

Вивчення критичних полів керамічного надпровідника; дослідження 
квантування магнітного потоку за допомогою маятника Мейснера; 
дослідження магнітних властивостей та температурних характеристик 
високотемпературних надпровідників. 
Завдання на СРС:Оволодіння методикою виконання етапів дослідження 
технологічного процесу та реєстрації характеристик складних фізико-
технологічних об’єктів. 

10 

8 Тема 7. Методи оцінки властивостей та структури досліджуваних фізико-

технологічних об’єктів. Дослідження магнітних характеристик 
феромагнітних носіїв за допомогою магнітооптичного гістеріографа; 
дослідження доменної структури за допомогою ефектів Керра та Фарадея; 
вивчення структури надпровідників при їх переході в динамічний стан 
методом «паралельного коливання контуру». 
Завдання на СРС:Оволодіння методикою виконання дослідження з оцінки 
властивостей  і структури різних фізико-технологічних об’єктів та їх 
реєстрація. 

10 

9 Тема 8. Представлення результатів фізико-технологічного дослідження. 

Методи та техніка оформлення результатів наукового техніко-технологічного 
дослідження та їх впровадження в практичну діяльність. 
Завдання на СРС:Узагальнення результатів наукового дослідження, 
формування  висновків та звіту. 

9 

● Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Семестровий (кредитний) модуль Методологія наукових досліджень в прикладній 

фізиці (МНДПФ). 

Відвідування занять 

Студентам рекомендується відвідувати заняття. Система оцінювання орієнтована на 
отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути 
практичні уміння та навички. Відсутність на практичних заняттях, без поважних причин 
штрафується від’ємними балами. 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

Участь у міжнародних, 
всеукраїнських та/або інших 
заходах та/або конкурсах (за 
тематикою навчальної 
дисципліни) 

5-10 балів в 
залежності 
від місця, 
яке зайняв 

Порушення термінів 
виконання тестування 

-5 балів 
 

Виступ на занятті з 
ініціативною доповіддю на 
обрану творчу тему за 
програмою дисципліни 

5 балів 

Порушення термінів 
виконання контрольної та 
практичної роботи та їх 
захист (за кожну таку 
роботу) 

-2 бали 

Пропущені контрольні заходи 

Результат залікової контрольної роботи для студента, який не з’явився на контрольний 
захід, є нульовим. У такому разі, студент має можливість написати залікову контрольну роботу, 
але максимальний бал за неї буде дорівнювати 50% від загальної кількості балів. Повторне 
написання залікової контрольної роботи не допускається. 

Академічна доброчесність 



Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних 
заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. 
Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково 
аргументовано, пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа 
та/або зауважень. 
 

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
Семестровий (кредитний) модуль Методологія наукових досліджень в прикладній 

фізиці (МНДПФ). 

Поточний контроль: тестування, практична контрольна робота, лабораторна робота. 
Календарний контроль: атестація проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог програми. 

Критерій 
Перша 

атестація 
Друга 

атестація 

Термін атестації 1 
4-ий 

тиждень 
8-ий 

тиждень 

Поточний рейтинг 2 
≥ 10 

балів 

≥ 30 

балів 

Поточний контрольний 
захід 

Тестування 1 
+ – 

Поточний контрольний 
захід 

Контрольна 
робота 1-3 

+ – 

Поточний контрольний 
захід 

Тестування 2 – + 

Поточний контрольний 
захід 

Контрольна 
робота 4-8 

– + 

Умови 
отримання 
атестації 

Поточний контрольний 
захід 

Виконання та 
захист 
реферату 

– + 

 

Семестровий контроль:  залік  
Умови допуску до семестрового контролю:  
Обов’язкові: 
● Виконані тести 
● Виконані практичні контрольні роботи  
● Виконаний реферат  
● Поточний рейтинг RD≥ 30 балів. 
Необов’язкові: 
● Активність на практичних заняттях. 
● Позитивний результат першої атестації та другої атестації. 

                                         
1
 Там само. 

2
Там само. 



 

Система рейтингових балів: 

1. Тестування за темами дисципліни здійснюється на основі тестів і залежить від 
тривалості контрольного заходу (5-10 хвилин). Кожний блок тестів відповідає вимогам змістової 
характеристики теоретичних тем. 

2. Практичні контрольні роботи сформовані таким чином, що їх завдання сприяють 
навичкам оволодіння методології наукових досліджень в прикладній фізиці і є засобом оцінки 
індивідуального завдання студента, що передбачає його виконання та аудиторний захист. 

3. Реферат. Теми рефератів сформовані таким чином, що їх завдання сприяють навичкам 
правильного виконання наукових досліджень, що передбачає його виконання та аудиторний 
захист. 

4. Залік. Умовою допуску до семестрового контролю є виконання усіх поточних 
контрольних заходів та рейтинг більший за 30 балів. На останньому за розкладом занятті 
проводиться семестрова атестація у вигляді письмової залікової  роботи.  

Студенти, які отримали за рейтингом позитивну оцінку (набрали 

протягом семестру не менше ніж 60 балів (RD ≥ 30)), можуть бути 

атестовані за цими балами без написання контрольної роботи.  
Студенти, які отримали менше 60 балів, виконують контрольну роботу і захищають 

її у вигляді співбесіди. У цьому разі рейтингова оцінка складається з 

результатів роботи в семестрі (RD≥ 30) та результатів контрольної 

роботи   
Якщо залікова контрольна робота не може бути позитивно оцінена, то сумарна рейтингова 

оцінка залишається незмінною.  
– вичерпна відповідь – 35 – 40 балів; 
– відповідь з незначними помилками – 25-34 балів; 
– неповна відповідь та незначні помилки – 15 – 24 балів; 
– грубі помилки – 5-14 
– незадовільна відповідь  – 0 балів. 
 

Розрахунок шкали рейтингу: 

№ 
з/п 

Контрольний захід % 
Ваговий 

бал 
Кіл-
ть 

Всього 

1. Тестування 10 5 2 10 

2. Виконання практичних контрольних робіт 40 5 8 40 

3. Виконання та захист реферату 10 10 1 10 

4. Залікова контрольна робота 40 40 1 40 

 Всього 100 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
Семестровий (кредитний) модуль Методологія наукових досліджень в прикладній фізиці 

(МНДПФ). 

Завдання ЗКР відповідають наступним питанням: 



 
- Основні поняття та способи організації наукової діяльності.  
- Розвиток науки прикладна фізика та її сучасні теорії. 
- Визначення науки прикладна фізика, її мета та завдання.  
- Поняття методології та методики фізико-технологічних досліджень. 
- Принципи побудови та способи організації фізико-технічних досліджень. 
- Методи наукового дослідження. 
- Основні етапи наукового дослідження. 
- Форми представлення наукової роботи. 
- Поняття методології та методики наукових досліджень в прикладній фізиці.  
- Форми представлення результатів наукових досліджень. 
- Вимірювання низьких температур та градуювання низькотемпературних датчиків. 
- Визначення теплоти випаровування рідкого азоту. 
- Визначення загальних правил обрання методів практичного вимірювання кріогенних технологій. 
- Дослідження кріогенного технологічного процесу з отримання твердого азоту при вакуумуванні 

парового простору. 
- Визначення цілей, мети та завдання дослідження кріогенного технологічного процесу та його 

фізико-технологічних об’єктів. 
- Методи практичного дослідження спеціальної кріогенної техніки. 
- Дослідження кріогенної помпи. 
- Дослідження термоелектричного холодильника. 
- Дослідження охолоджуваного фотоопору. 
- Визначення структурних складових, предмету та задач дослідження спеціальної кріогенної 

техніки.  
- Визначення температурних характеристик фотоелектронного помножувача.  
- Вимірювання шумових характеристик транзисторного НВЧ-підсилювача. 
- Визначення методів, що застосовуються для визначення характеристик фізико-технологічних 

об’єктів.  
- Задачі та складові практичного дослідження фотоелектронного помножувача його стадії та 

постановка задачі.  
- Задачі та складові практичного дослідженняхарактеристик транзисторного НВЧ-підсилювача, 

його стадії та постановка задачі.  
- Вивчення критичних полів керамічного надпровідника.  
- Дослідження квантування магнітного потоку за допомогою маятника Мейснера. 
- Дослідження магнітних властивостей та температурних характеристик високотемпературних 

надпровідників. 
- Загальна методика виконання етапів дослідження технологічного процесу та реєстрації 

характеристик складних фізико-технологічних об’єктів. 
- Дослідження магнітних характеристик феромагнітних носіїв за допомогою магнітооптичного 

гістеріографа.  
- Дослідження доменної структури за допомогою ефектів Керра та Фарадея. 
- Вивчення структури надпровідників при їх переході в динамічний стан методом «паралельного 

коливання контуру». 
- Загальна методика виконання дослідження з оцінки властивостей  і структури різних фізико-

технологічних об’єктів та їх реєстрація. 
- Методи та техніка оформлення результатів наукового техніко-технологічного дослідження та їх 

впровадження в практичну діяльність. 
- Принципи узагальнення результатів наукового дослідження, формування  висновків та звіту. 

 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (Силабус): 

Складено: д.т.н, професором Вороновим Сергієм Олександровичем 
Ухвалено кафедрою прикладної фізики (протокол № 2 від 04.09.2020) 
Затверджено Вченою радою Фізико-технічного інституту (протокол № 7/1 від 07.09.2020) 
 


