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1. Мета дисципліни – полягає у висвітленні основних відомостей про  синтез, 

структуру, методи дослідження і фізико-хімічні властивості полімерів. Мета курсу - 

вивчення взаємозв’язків між структурою, складом і властивостями полімерних матеріалів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати основи загальної фізики, квантової механіки, знання теоретичних основ. 

2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, диференціальних 

та інтегральних рівнянь, загальної фізики  

3. Володіти елементарними навичками користування персональним комп’ютером. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Спеціальна навчальна дисципліна «Фізика полімерів»  є 

складовою циклу професійно-орієнтованих дисциплін професійної підготовки  фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” 

4. Завдання (навчальні цілі): формування фізичного мислення у студентів в межах 

матеріалу, що вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу 

спецкурсів,  передбачених програмою спеціалізації. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

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

відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати:    конфігураційні та конформаційні 

особливості будови полімерних матеріалів; 

агрегатні, фазові і релаксаційні (деформаційні) 

стани полімерів та закономірності зміни фізичних 

властивостей при переході між ними; параметри 

розчинів полімерів.            
 

Лекції, 

лабораторні 

роботи,семі

нари 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи,  

іспит 

50 

1.2 Вміти: проводити аналіз причин та наслідків впливу 

фізичних чинників на структурно-фазовий стан 

полімерів та їх фізичних властивостей. 
 

Лекції,  

лабораторні 

роботи, 

семінари 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи,  

Опитування в 

процесі лекції, 

перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи, іспит 

50 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 

  +  

   + 

   + 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  

1.  Модульна контрольна робота 1 (10 балів – 20 балів).  Захист реферату 1 (5 балів –10 балів). 

2. Модульна контрольна робота 2 (10 балів – 20 балів). Захист реферату 2 (5 балів – 10 балів).  

        

Підсумкове оцінювання у формі заліку:  

 Частина 1 (за наявності) Частина 2 (за наявності) Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 0 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 30 балів. 

7.2. Організація оцінювання:  

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається із 2 змістових 

модулів. Система оцінювання знань включає поточний, модульний та семестровий контроль 

знань. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми 

поточного контролю: оцінювання домашніх робіт, письмових самостійних завдань, тестів та 

контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять. Модульний контроль: 2 

модульні контрольні роботи. Студент може отримати максимально за модульні контрольну роботу 

60 балів (по 30 балів за кожну). Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту 

(40 балів). Екзаменаційний білет включає 2 теоретичні питання (по 20 балів) та задачу (20 балів). 

 

7.3. 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 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..    Тематичний  план  лекцій і лабораторних занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

Лабора

торні 

 

 

Самості

йна 

робота 

Змістовий модуль 1 Структура полімерів 

1 

Тема 1  Загальні уявлення про полімери, їх класифікація 

Природні та синтетичні полімери. Органічні, 

елементоорганічні та неорганічні полімери. 

2 

2 

6 

2 

Тема 2.  Особливості будови полімерів  

Біополімери, основні біологічні функції білків, 

рибонуклеїнової та дезоксирибонуклеїновлї кислот. 

2 8 

3 
Тема.3. Отримання полімерів 

Класифікація ланцюгових полімеризаційних процесів 
4  8 

4 
Тема 4. Конфігурація та конформація полімерів 

Класифікація ланцюгових полімеризаційних процесів 
4 2 8 

 

Тема 5. Стани полімерних речовин 

Рідкі кристали: термотропні, ліотропні структури. 

Орієнтований стан. 

4 2 6 

 
Тема 6. Розчини полімерів 

Цис-, транс- та гош-структури полімерів. 
2  6 

Змістовий модуль 2 Фазові та релаксаційні перетворення 

5 
Тема 7.  Кристалізація полімерів 

Термодинаміка плавлення та кристалізації. 
2 2 6 

6 

Тема 8.  Скловання полімерів 

Рівняння Больцмана-Арреніуса. Термодинаміка 

структурного скловання 

2 2 6 

7 
Тема 9.  Високоеластичний та в’язкопружний стан 

Взаємозв’язок механічної та структурної релаксації. 
4 2 6 

 

Тема 10.  Теплофізичні властивості 

Теплоємність, теплопровідність. Температуропровідність. 

Теплове розширення 

2 2 6 

 

Тема 11.  Електричні властивості 

Релаксаційний характер дипольної поляризації. Полімерні 

напівпровідники та електропровідні матеріали. 

2 2 8 

 
Тема 12.  Композитні матеріали 

 Структура та властивості нанокомпозитів 
2  6 

 ВСЬОГО 32 16 80 

 

Загальний обсяг 144 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 32 год. 

Лабораторні заняття – 16 год. 

Семінари – 16 год. 

Консультації - ___ год. 

Самостійна робота - 80 год. 
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Основна: 

1. А.А.Тагер  Физикохимия полимеров  М.:Химия, 1978,- 541 с. 

2. А.Ю.Гросберг, А.Р.Хохлов  Статистическая физика макромолекул  М:Наука, 

1989, - 342 с. 

3. И.И.Тугов, Г.И.Костыркина Химия и физика полимеров М: Химия, 1989,-215 с. 

4. Г.М.Бартенев, С.Я.Френкель Физика полимеров Ленинград: Химия, 1990, - 432 с. 

Додаткова: 

5.  А.Ю.Гросберг, А.Р.Хохлов  Физика в мире полимеров  М:Наука, 1989,- 205 с. 

6.  П. де Жен  Идеи скейлинга в физике полимеров М:Наука, 1982, - 368 с.  

7. Берлин Ал.Ал.  Современные полимерные композиционные материалы (ПКМ)  

Соросовский Общеобразовательный Журнал  №1, 1995,  с.57-65 
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