


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   

 

Мета атестаційного екзамену з прикладної фізики – оцінювання рівня 

професійної компетентності, ступеня засвоєння освітньо-професійної 

програми підготовки, та атестація фахівця на відповідність освітньо-

кваліфікаційному рівню «бакалавр» за спеціальністю 105  «Прикладна фізика 

та наноматеріали» освітньої програми « Прикладна фізика»:  

– засвоєння випускниками теоретичних основ структури та 

властивостей атомів, молекул, електронних властивостей твердих тіл, ядер та 

елементарних частинок на основі класичної фізики доповненої елементами 

квантової фізики;  

– оволодіння методами розв’язування задач зі знаходження 

характеристик указаних частинок матерії та дослідження процесів, що 

протікають при взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною; 

– засвоєння методів експериментального дослідження характеристик 

атомів, ядер та молекул і набуття відповідних експериментальних навичок; 

– засвоєння знань з фізики атомів та молекул, які необхідні для 

розуміння, дослідження, пояснення та передбачення в галузі сучасної фізики.  

Атестаційний екзамен проводиться у встановлені терміни згідно 

наказу по університету. Перед екзаменом спеціалісти випускової профільної 

кафедри забезпечують проведення консультацій з ключових питань 

випробування. 

Комплексний екзамен приймає екзаменаційна комісія (ЕК), склад якої 

затверджується окремим наказом. 

 

2. ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

Програма атестаційного екзамену «Прикладна фізика» містить ключові 

питання з професійно-орієнтованої дисципліни нормативної частини 

програми підготовки бакалаврів «Атомно-ядерна фізика». 

 



Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам 

сучасних уявлень про побудову атома, молекул, твердих тіл та ядер на 

основі квантової механіки, основні методи розв’язання задач за цими 

розділами та методи їх експериментального дослідження. 

 

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Розвиток фізичних 

уявлень про структуру атомів та властивостей елементарних частинок. 

Структура атомів на основі квантової механіки. Квантові властивості багато 

електронних атомів, молекул та твердих тіл. Структура та статичні 

властивості ядер. Радіоактивний розпад ядер, моделі ядра та властивості 

елементарних частинок. Фізичні засади роботи прискорювачів частинок. 
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3. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНУ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 

Атестаційний екзамен є методом об’єктивного контролю якості вищої 

освіти фахової підготовки студентів. Рівень фахової підготовки 

встановлюється опосередковано за допомогою різних за формою завдань і 

складається з двох частин, що дозволяє перевірити сформованість 

відповідних компетентностей: 

1) теоретичної – письмова перевірка знань з вищезгаданої 

дисципліни, що входить до програми кваліфікаційного іспиту. 

2) практичної – письмове розв'язання із відповідним аналізом та 

висновками розрахунково-аналітичного завдання з вищезгаданої 

дисципліни, що входить до програми кваліфікаційного іспиту. 

Процедура проведення атестаційного екзамену: 

1. На екзамені кожен студент групи отримує бланк для написання 

відповіді. Викладач проводить інструктування щодо заповнення бланка 

відповіді. У бланку кожен студент повинен зазначити власні реквізити 

(групу, прізвище, ініціали), дату проведення екзамену. 

2. Екзаменаційна комісія відкриває конверт з білетами. Отримавши 

білет, кожен студент у бланку відповідей фіксує його номер. 

3. На першому етапі екзамену проходить розгорнута письмова 

відповідь на два теоретичних питання з фахової дисципліни підготовки 

бакалавра протягом 120 хвилин. 

4. На другому етапі – письмове виконання розрахунково-

аналітичного завдання протягом 60 хвилин. 



5. Після перевірки та усного обговорення членами ЕК письмових 

екзаменаційних робіт студента члени ЕК виставляють підсумкові оцінки. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ 

При формуванні загальної оцінки виходити з того, що у структурі 

атестаційного екзамену питання теоретичної частини завдання становлять 

60% (2 питання по 30 балів), а комплексні розрахунково-аналітичні завдання 

— 40% (одна розрахункова задача – 40 балів). 

 

Таблиця 4.1 

Відповідності балів та критеріїв оцінювання атестаційного екзамену для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

Критерії 

оцінювання 

(% правильних 

відповідей) 

Бали 
За національною 

шкалою 

90-100% 90-100 відмінно 

80-89% 80-89 добре 

70-79% 70-79 добре 

60-69% 60-69 задовільно 

50-59% 50-59 задовільно 

30-49% 30-49 
незадовільно 

1-29% 1-29 

 



Таблиця 4.2 

Відповідності балів та критеріїв оцінювання атестації студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр»  

№ 

пункту 

Кількість 

балів 

За національною 

шкалою 

При оцінці відповіді на 

теоретичне питання 

При оцінці 

розв'язання задачі 

1 1-29 незадовільно Наведено лише визначення 

термінів, які входять до 

формулювання питання 

Записано коротку 

умову, наведено 

діаграму або рисунок 

до задачі, записано 

основні закони з цієї 

теми 

2 30-49 незадовільно Наведено лише загальні 

відомості 
Додатково до п. 2 

вказано метод 

розв'язання задачі 

3 50-59 задовільно Наведено нечітку відповідь Додатково до п. 3 

при правильному 

виборі методу 

розв'язання 

допущено грубі 

помилки 

4 60-69 задовільно Наведено відповідь з 

незначними помилками 

Додатково до п. 3 

при правильному 

виборі методу 

розв'язання не 

доведено до кінця 

5 70-79 добре Наведено правильну в 

цілому відповідь з 

порушеннями логіки 

викладення матеріалу  

В задачі не отримано 

кінцевої формули в 

загальному вигляді 

6 80-89 добре Наведено правильну в 

цілому відповідь без 

порушення логіки 

викладення матеріалу але  

без належних 

ілюстративних матеріалів 

Задачу доведено до 

правильної кінцевої 

формули і на тому 

припинено 

розв'язання 

7 90-100 відмінно Повна бездоганна відповідь Не лише здобуто 

правильну кінцеву 

формулу, але й 

проведено її аналіз, 

перевірку на 

розмірність, 

пораховано числове 

значення 

 


