
Prehľad pedagogickej činnosti 
a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. 

 

Na katedre fyziky matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej 

univerzity v Prešove viedol a vedie: 

1. cvičenia z predmetov: 

 Základné praktikum z fyziky I, II (1998-doteraz) 

 Matematika pre fyzikov I, II (1998-2004) 

 Všeobecná fyzika I, II, IV (1998-2009) 

 Exkurzia (1998-2009) 

 Teória elektromagnetického poľa (2007-doteraz) 

 Technické hračky (2007-2014) 

 3D modelovanie (2007-2014) 

 Seminár z jadrovej fyziky (2009-doteraz) 

 IKT vo fyzike (2013-doteraz) 

 Špeciálne praktikum na experimentálnych zariadeniach (2016-doteraz) 

 Úvod do merania (2017) 

2. prednášky z predmetov: 

 Všeobecná fyzika I: Mechanika a molekulová fyzika (1999-2000) 

 Všeobecná fyzika IV: Atómová a jadrová fyzika (2004-doteraz) 

 Teória elektromagnetického poľa (2007-doteraz) 

 Spracovanie dát a programovanie (2016-doteraz) 

a časti prednášok: 

 Experimentálne metódy skúmania materiálov 2 (2016-doteraz) 

3. podľa potreby sa zúčastňoval na príprave žiakov ZŠ pre FO a popularizačnými prednáškami 

participuje na popularizačných podujatiach pre mládež 

 

V rámci jej činnosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti  za  najdôležitejšie výsledky dosiahnuté v tejto 

oblasti možno považovať: 

 Zaviedol 4 nové predmety: 
o Špeciálne praktikum na experimentálnych zariadeniach 

o Spracovanie dát a programovanie  

o 3D modelovanie 

o Experimentálne metódy skúmania materiálov 2 (časť) 

 Autor dvoch učebných textov 

 Autor jednej odbornej monografie 
  



 Je a bol zapojený do projektov s didaktickou orientáciou 
a. Projekt TEMPUS Spoločný európsky projekt TEMPUS SJEP - 09272-95, PRÍPRAVA 

UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV 2000 (ako študent) 
b. KEGA: 3/4114/06, Rozširovanie edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov 
c. KEGA 3/7083/09: Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných kompetencií 

pedagogických pracovníkov 
d. KEGA 114-029PU-4/2010: Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva 

akademických predmetov s využitím e-learningu 
e. KEGA 003PU-4/2012: Optimalizácia aplikácii inovačných technológií v graduálnej 

príprave budúcich učiteľov 
f. Kega 001PU-4/2016: Optimalizácia aplikácií informačno-komunikačných technológií v 

graduálnej príprave budúcich učiteľov 

 Je podpredsedom KKFO v Prešove, členom SKFO 

 Je autorom experimentálnych úloh na celoštátnom kole FO kategórie A (47. a 55. ročník) 
 

V Prešove, 9. 4. 2018 
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Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD. v.r. prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M v.r. 
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