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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Загальна фізика плазми” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти        
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності (напряму) _105 Прикладна фізика та наноматеріали     

спеціалізації _______________________________________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни –  

опанувати основні поняття загальної фізики плазми. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – 

засвоїти основні положення фізики плазми. 

 1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й -й 

Семестр 

6-й -й 

Лекції 

18 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год.  год. 

у тому числі індивідуальні завдання 

 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання – 

- знати основні поняття фізики плазми, сучасні погляди, значення; 

- прослухавши лекції студент повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі та 

розуміти основні тренди досліджень. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Розділ 1. Загальна фізика плазми 

Тема 1. Вступ до курсу. Основні визначення. Параметри плазми 

Тема 2. Методи опису плазми. Вихідні рівняння 

Тема 3. Діелектрична проникність плазми. Вплив зіткнення частинок. Показники 

заломлення та поглинання 

Тема 4. Плазма в магнітному полі. Тензор діелектричної проникності. Подвійне 

променезаломлення. Звичайна та незвичайна хвилі 

Тема 5. Вплив теплового руху частинок 

Тема 6. Вплив руху іонів 

Тема 7. Поширення електромагнітних хвиль у холодній ізотропній плазмі. Фазова та 

групова швидкості. Відбиття хвиль 

Тема 8. Поширення електромагнітних хвиль у холодній анізотропній плазмі. Фазова та 

групова швидкості. Відбиття хвиль 

Тема 9. Поширення низькочастотний електромагнітних хвиль 

Тема 10. Плазмові хвилі. Акустичні хвилі в плазмі 

Тема 11. Альфвенівські та МГД хвилі 

Тема 12. Нестійкості в плазмі 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Загальна фізика плазми 

Разом за розділом 

1 

90 18    72       

Усього годин 90 18    72       
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4. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Немає  

   

 Разом   

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Основні визначення. Параметри плазми 6 

2 Методи опису плазми. Вихідні рівняння 6 
3 Діелектрична проникність плазми. Показники заломлення та 

поглинання 

6 

4 Тензор діелектричної проникності. Подвійне променезаломлення. 

Звичайна та незвичайна хвилі 

6 

5 Вплив теплового руху частинок 6 
6 Вплив руху іонів 6 
7 Поширення електромагнітних хвиль у холодній ізотропній плазмі. 

Фазова та групова швидкості. Відбиття хвиль 

6 

8 Поширення електромагнітних хвиль у холодній анізотропній 

плазмі. Фазова та групова швидкості. Відбиття хвиль 

6 

9 Поширення низькочастотний електромагнітних хвиль 6 
10 Плазмові хвилі. Акустичні хвилі в плазмі 6 
11 Альфвенівські та МГД хвилі 6 
12 Нестійкості в плазме 6 
 Разом  72 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені 

 

7. Методи навчання 

Лекція. Робота з книгою. Аналіз, синтез, індукція, дедукція.  

 

8. Методи контролю 

Вибіркові опитування, перевірка виконання завдань для самостійної роботи, екзамен.  
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9. Схема нарахування балів 

Умовою допуску до екзамену є виконання всіх завдань для самостійної роботи на позитивна 

оцінка. 

 
Поточний контроль, самостійна робота Екзамен Сума 

Оцінка за виконання самостійних завдань Разом 

40 40 60 100 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

– "відмінно" – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої 

літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання 

при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

– "добре" – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 

першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні 

навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається 

певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 

практичного; 

– "задовільно" – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 

відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 

стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 

знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

– "незадовільно" – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 

фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 

Основна література 

1. А.Г. Загородний, О.К. Черемных Введение в физику плазмы. — Киев: Наукова думка. 

2014. — 696 с. 

2. Schunk, R. W., and A. F. Nagy, Ionospheres: Physics, Plasma Physics and Chemistry, 2nd 

edition, Cambridge University Press, 2009.  

3. Liboff, R. L., Kinetic theory: classical, quantum, and relativistic descriptions, 3rd ed., Springer-

Verlag, New York, Inc., 2003.  

4. Гинзбург В. Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. — М.: Наука. 1967. — 

683 с. 

5. Мисюра В. А., Hабока А. М., Розуменко В. Т., Тирнов О. Ф. Распространение радиоволн 

в околоземном космическом пространстве. Часть 1. Электродинамические параметры, 

строение и модели околоземного космического пространства (навчальний посібник). 

Харьков. ХГУ. 1991. — 129 с. 

 

Допоміжна література 

1. Вступ до фізики космічної плазми. – Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Козак Л.В. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 317 с. 

2. Stix, T. H. Waves in Plasma, New York, American Institute of Physics (AIP), 1992. XIII, 

566 pp.  

3. Birdsall, C. K., A. B. Langdon, Plasma Physics via Computer Simulation, Bristol and 

Philadelphia, Inst. Phys. Publication, XIX, 479 p. 1995 

4. Introduction to Space Physics, Edited by Russel, C. T., and M. Kivelson, Cambridge University 

Press, 1996.  

5. Чен Ф. Введение в физику плазмы. — М.: Мир, 1987. — 398 с. 

6. Лайонс Л., Уильямс Д. Физика магнитосферы: Количественный подход. — М.: Мир, 

1987. — 312 с. 

7. Ситенко А. Г. Электромагнитные флуктуации в плазме. — Х.: ХГУ,1965. — 184 с. 

8. Михайловский А. Б. Теория плазменных неустойчивостей. Т. 1. Неустойчивости 

однородной плазмы. — М.: Атомиздат, 1975. — 272 с. 

9. Михайловский А. Б. Теория плазменных неустойчивостей. Т. 2. Неустойчивости 

неоднородной плазмы. — М.: Атомиздат, 1977. — 360 с.  

10. Ахиезер А. И. (ред.) Электродинамика плазмы. — М.: Наука, 1974. — 719 с. 

11. Космическая плазма. Энергичные частицы в магнитосфере Земли. — М.: Мир, 1990. — 

436 с. 

12. Либов Р. Введение в теорию кинетических уравнений. — М.: Мир, 1974. — 371 с. 

 

 
11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відеолекції, інше методичне 

забезпечення 
1. https://www.youtube.com/watch?v=LiYqKf9DsjI&list=PLthfp5exSWEp_FjMnaZKGq3kOB

WDUYKSS 

2. https://www.youtube.com/watch?v=_EWhAQCSx1s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=PVG04IFOT9Q 

4. https://www.youtube.com/watch?v=YRXFUzzUYnw 

https://www.youtube.com/watch?v=LiYqKf9DsjI&list=PLthfp5exSWEp_FjMnaZKGq3kOBWDUYKSS
https://www.youtube.com/watch?v=LiYqKf9DsjI&list=PLthfp5exSWEp_FjMnaZKGq3kOBWDUYKSS
https://www.youtube.com/watch?v=_EWhAQCSx1s
https://www.youtube.com/watch?v=PVG04IFOT9Q
https://www.youtube.com/watch?v=YRXFUzzUYnw
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Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни  

“Загальна фізика плазми” 
(назва дисципліни) 

 

Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 

 

Заступник декана з навчальної роботи факультету радіофізики, біомедичної електроніки 

та комп’ютерних систем 

 

___________________        _______________________                                  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        

                     

«____» __________ 20___ р.  

 

Голова методичної комісії факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних 

систем  

 

___________________        _______________________  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                

                     

 «____» __________ 20___ р.  

 

 


