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ВСТУП 

Навчальна дисципліна Фізика  нанокомпозитів 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 10 “Природничі науки” ,  

спеціальності - 104: Фізика та астрономія.     

  Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 8.04020302 – фізика 

конденсованого стану (блоку дисциплін фізика функціональних матеріалів  

Викладається у __І___ семестрі І курсу магістратури_ 

в обсязі – 90 год.
 
( 3_ кредити 

2
) зокема: лекції 16 год., лабораторні роботи 

– 14 год., самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено _2__ змістових модулі 

та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна –заліком. 

Мета дисципліни «Фізика  нанокомпозитів» -  полягає у висвітленні основних 

відомостей про формування та властивості полімерних композитів в залежності від 

природи, морфології та концентрації наповнювача, а також механізмів взаємодії 

наповнювача та матриці. 

    Завдання – формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, 

що вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів,  

передбачених програмою. 

   Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: класифікацію  полімерних композиційних матеріалів та полімерних 

нанокомпозитів. Види матеріалів: полімер-полімерні суміші,  ПКМ. Різновиди армуючих  

матеріалів та вплив їх складу та морфології на властивості ПКМ. 

вміти : 
проводити аналіз причин та наслідків впливу фізичних чинників на структурно-фазовий стан 

полімерних композитів та їх фізичних властивостей.. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Фізика  нанокомпозитів»  є 

складовою циклу професійно-орієнтованих дисциплін професійної підготовки  фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”( спеціалізація  «фізика функціональних 

матеріалів»)    

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна базується 

на рівні знань кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04020302 – фізика 

конденсованого стану  спеціалізації фізика функціональних матеріалів 

першого  року навчання. 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5_, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2)  

теми 6 – 7.   Обов’язковим для заліку є  отримання мінімальної кількості балів на 

кожній модульній контрольній. 

                                           
кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



  Оцінювання за формами контролю
3
:  

 ЗМ1 ЗМ 2 
Min. – _ балів Max. – __ 

бали 
Min. – __ 
бали 

Max. – __ 
балів 

Модульна 
контрольна 
робота 1 

       12     20  
 

 

Модульна 
контрольна 
робота 2 

      12        20 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання 

заліку обов’язково  необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з 

відповідним рівнем знань. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 

студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 

жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум       12       12         36       60 

Максимум 20 20 60 100 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 Шкала відповідності 
За 100-бальною 

шкалою 
Оцінка за національною шкалою  

90 – 100   

зараховано 

85 – 89 
  

75 – 84 

65 – 74 
  

60 – 64 

35 – 59 
  

не 

зараховано 1 – 34 
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Змістовий модуль 1    Структура полімерних композитів 

ТЕМА 1.        Означення та класифікація полімерних композитів (6 год.) 

Мікромеханічні аспекти взаємодії компонентів ПКМ. Гібридні та градієнтні 

армовані пластики. «Інтелектуальні» композити. 

ТЕМА 2. Основні типи зв’язуючих  полімерних композитів (7 год.) 

Термореактивні зв’язуючі (олігомери). Термопластичні зв’язуючі (полімери).  

Модифіковані матричні полімери. 

ТЕМА 3. Основні типи наповнювачів та армуючих елементів (10 год.) 
Класифікація наповнювачів: дисперсні, волокнисті, шароваті, зернисті 

наповнювачі. 

Класифікація армуючи елементів: скловолокнисті, вуглеволокнисті, 

органоволокнисті, бороволокнисті, базальтоволокнисті, кераміко волокнисті 

армуючи елементи. 
 

ТЕМА 4. Фізико-хімічні процеси на поверхні розділу матриця-наповнювач  
                                                                                                                     (13 год.) 

Змочування та адгезія. Дифузія полімерів у волокна. Адгезійна міцність та 

залишкові напруження. Кореляційні діаграми міцність композиту –міцність 

зчеплення компонентів. 

ТЕМА 5.  Принципи регулювання властивостей ПКМ (8 год.) 
Зв’язуючі та їх роль у формуванні властивостей ПКМ: фізико-хімічні, 

реологічні та технологічні характеристики. Наповнювачі та їх роль у 

формуванні властивостей ПКМ. 

 

Змістовий модуль 2 Термопластичні полімери з нанорозмірними 

наповнювачами 

 

ТЕМА 6. Електропровідні металовмісні полімерні композиції    (22 год.)  
Принципи формування провідної фази дисперсного наповнювача в полімерній 

матриці. Суміші полімерів, що містять дисперсні метали. Сегреговані полімерні 

системи з дисперсними металами. 

Теплопровідність та електропровідність металовмісних полімерних систем. 

Діелектричні властивості  металовмісних полімерних систем.                                                                                                      

 ТЕМА 7.  Термопласти з вуглецевими нанотрубками                    (24 год.) 
Сучасні уявлення про структуру та властивості електропровідних полімерних 

нанокомпозитів, що містять вуглецеві нанотрубки. Основні методи формування 

електропровідних полімерних композитів. Електропровідні полімерні 

композити з упорядкованим розподілом вуглецевих нанотрубок в полімерній 

матриці. 

Полімерні суміші, наповнені вуглецевими нанотрубками: вплив 

термодинамічного, кінетичного та технологічного факторів на просторовий 

розподіл наповнювача в гетерогенній матриці. 

Полімерні композити з бінарним наповнювачем. 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
№ теми 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінари/ 
лаборат., 
практичні 

самост. 

робота 

Інші 

форми 

контр. 

Змістовий модуль 1 

Структура полімерних композитів 

1 Означення та класифікація полімерних композитів 2  4  

2 Основні типи зв’язуючих  полімерних композитів 1  6  

3 Основні типи наповнювачів та армуючих елементів   1 3 6  

4 Фізико-хімічні процеси на поверхні розділу 

матриця-наповнювач 

  2 3 8  

5 Принципи регулювання властивостей ПКМ 2  6  

Модульний контроль
4
 ( контрольна робота)     

Змістовий модуль 2 

Термопластичні полімери з нанорозмірними наповнювачами 

6 Електропровідні металовмісні полімерні 

композиції  
4 4 14  

7 Термопласти з вуглецевими нанотрубками 4 4 16  

Модульна контрольна робота    1 

 ВСЬОГО 16 14 60 1 

 

Загальний обсяг _90 год., в тому числі: 

Лекцій –16 год. 

Лабораторні – 14 год. 

Самостійна робота - 60 год. 

                                           
4
 За рішенням викладача можливе оцінювання одного із змістових модулів без проведення модульного 

контролю (за сумою балів, які студент отримав за кожен вид виконаної роботи, передбаченої даним ЗМ) 
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Структура полімерних композитів  

Тема 1 Означення та класифікація полімерних композитів 

Лекція 1 
Мікромеханічні аспекти взаємодії компонентів ПКМ. Гібридні та градієнтні 

армовані пластики. «Інтелектуальні» композити. 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література [1-4] 
  

Тема 2 Основні типи зв’язуючих  полімерних композитів 
Лекція 2 
Термореактивні зв’язуючі (олігомери). Термопластичні зв’язуючі (полімери).  

Модифіковані матричні полімери. 

Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література [1] 

 

Тема 3 Основні типи наповнювачів та армуючих елементів 

Лекція 2 

Класифікація наповнювачів: дисперсні, волокнисті, шароваті, зернисті 

наповнювачі. 

Класифікація армуючи елементів: скловолокнисті, вуглеволокнисті, 

органоволокнисті, бороволокнисті, базальтоволокнисті, кераміко волокнисті 

армуючи елементи. 

Лабораторна робота №1 (3 години) 

Вимірювання мікротвердості наповнених та ненаповнених полімерів 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів.  

4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Література [1,3] 

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література [1,3] 

 

 

 

 



Тема 4  Фізико-хімічні процеси на поверхні розділу матриця-наповнювач 
Лекція 3 

Змочування та адгезія. Дифузія полімерів у волокна. Адгезійна міцність та 

залишкові напруження. Кореляційні діаграми міцність композиту –міцність 

зчеплення компонентів. 

Лабораторна робота №2 (3 години) 

Вимірювання концентраційної залежності густини полімерів гідростатичним  

методом. 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів.  

4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Література [1-4] 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література [1-4] 
 

Тема 5  Принципи регулювання властивостей ПКМ 

Лекція 4 

Зв’язуючі та їх роль у формуванні властивостей ПКМ: фізико-хімічні, 

реологічні та технологічні характеристики. Наповнювачі та їх роль у 

формуванні властивостей ПКМ. 
 

Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література [1] 

 
Контрольні запитання до модульної контрольної 
1. Механізми передачі напружень від матриці до наповнювача. 

2. Рівняння Вейбулла. 

3. Рівняння «правило суміші». 

4. Розрахунок об’ємних співвідношень компонентів. 

5. Гібридні та градієнтні структури. 

6. «Інтелектуальні» композити. 

7. Основні види зв’язуючих речовин. Термореактивні зв’язуючі . 

8. Основні види зв’язуючих речовин. Термопластичні зв’язуючі . 

9. Класифікація основних типів наповнювачів. 

10. Класифікація армуючих елементів. 

11. Змочування та адгезія. 

12. Дифузія полімерів у волокна. 

13. Адгезійна міцність та залишкові напруження. 

14.Роль зв’язуючих та наповнювачів у формування властивостей ПКМ. 
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Термопластичні полімери з нанорозмірними наповнювачами 

Тема 6 Електропровідні металовмісні полімерні композиції     

Лекція 5  

Принципи формування провідної фази дисперсного наповнювача в полімерній 

матриці. Суміші полімерів, що містять дисперсні метали. Сегреговані полімерні 

системи з дисперсними металами. 

Лабораторна робота №3 (4 години) 

Вимірювання температурної залежності діелектричної проникності ПКМ 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів.  

4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Література [2] 

Завдання для самостійної роботи (6 годин) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
Література [1,2] 

 
Лекція 6 

Теплопровідність та електропровідність металовмісних полімерних систем. 

Діелектричні властивості  металовмісних полімерних систем.                                                                                                      

Завдання для самостійної роботи (8 годин) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
  Література [1,2] 

  

Тема 7 Термопласти з вуглецевими нанотрубками                     
Лекція 7 

Сучасні уявлення про структуру та властивості електропровідних полімерних 

нанокомпозитів, що містять вуглецеві нанотрубки. Основні методи формування 

електропровідних полімерних композитів. Електропровідні полімерні 

композити з упорядкованим розподілом вуглецевих нанотрубок в полімерній 

матриці. 

Завдання для самостійної роботи (6 годиин) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
Література [1-4] 

 

 

 



Лекція 8 

Полімерні суміші, наповнені вуглецевими нанотрубками: вплив 

термодинамічного, кінетичного та технологічного факторів на просторовий 

розподіл наповнювача в гетерогенній матриці. 

Полімерні композити з бінарним наповнювачем. 
 

Лабораторна робота №4 (4 години) 

Вимірювання температурної залежності теплоємності ПКМ. 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів.  

4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт. 

  

Завдання для самостійної роботи (10 годин) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

      2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

      3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
Література [1-4] 

  
  
 

Контрольні запитання до модульної контрольної 

1. Теоретичні передумови утворення провідного кластера дисперсним наповнювачем. 

2. Фактори, що впливають на перколяційні характеристики ПКМ. 

3. Експериментвальні дослідження формування провідної фази в полімерах, 

наповнених дисперсними металами. 

4. Структура та електричні властивості сумішей термопластичних полімерів, 

наповнених дисперсним запізом. 

5. Температурна залежність провідності композитів різного складу.. 

6. Модельні уявлення про сегреговагі системи. 

7.  Геометрична модель сегрегованої системи полімер/метал. 

8. Теплопровідність металовмісних полімерних систем. 

9. Вплив розміру частинок наповнювача на теплопровідність та електропровідність 

композитів.. 

10.  Діелектричні властивості металовмісних полімерних систем. 

11.  Загальна характеристика та властивості електропровідних полімерних композитів, 

наповнених вуглецевими нанотрубками. 

12.  Основні методи формування електропровідних полімерних композитів. 

13. Особливості формування провідного кластера в сегрегованих системах. 

14. Вплив термодинамічного, кінетичного та технологічного факторів на просторовий 

розподіл наповнювача в гетерогенній матриці. 

15. Структура композитів на основі суміші полімерів. 

16. Полімерні композити з бінарним наповнювачем. 

 

  

 



Перелік запитань на залік. 

 
1. Механізми передачі напружень від матриці до наповнювача. 

2. Рівняння Вейбулла. 

3. Рівняння «правило суміші». 

4. Розрахунок об’ємних співвідношень компонентів. 

5. Гібридні та градієнтні структури. 

6. «Інтелектуальні» композити. 

7. Основні види зв’язуючих речовин. Термореактивні зв’язуючі . 

8. Основні види зв’язуючих речовин. Термопластичні зв’язуючі . 

9. Класифікація основних типів наповнювачів. 

10. Класифікація армуючих елементів. 

11. Змочування та адгезія. 

12. Дифузія полімерів у волокна. 

13. Адгезійна міцність та залишкові напруження. 

14.Роль зв’язуючих та наповнювачів у формування властивостей ПКМ. 

15. Теоретичні передумови утворення провідного кластера дисперсним 

наповнювачем. 

15 Фактори, що впливають на перколяційні характеристики ПКМ. 

17. Експериментвальні дослідження формування провідної фази в полімерах, 

наповнених дисперсними металами. 

18. Структура та електричні властивості сумішей термопластичних полімерів, 

наповнених дисперсним запізом. 

19. Температурна залежність провідності композитів різного складу.. 

20. Модельні уявлення про сегреговагі системи. 

21.  Геометрична модель сегрегованої системи полімер/метал. 

22. Теплопровідність металовмісних полімерних систем. 

23. Вплив розміру частинок наповнювача ра теплопровідність та електропровідність 

композитів.. 

24.  Діелектричні властивості металовмісних полімерних систем. 

25.  Загальна характеристика та властивості електропровідних полімерних композитів, 

наповнених вуглецевими нанотрубками. 

26.  Основні методи формування електропровідних полімерних композитів. 

27. Особливості формування провідного кластера в сегрегованих системах. 

28. Вплив термодинамічного, кінетичного та технологічного факторів на просторовий 

розподіл наповнювача в гетерогенній матриці. 

29. Структура композитів на основі суміші полімерів. 

30. Полімерні композити з бінарним наповнювачем. 
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