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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – оволодіння сучасними теоретичними методами фізики розчинів, 
математичними інструментами та основними застосуваннями цих методів при постановці та 
інтерпретації експериментів з дослідження властивостей розчинів, у тому числі в 
медикобіологічних системах.  
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати і вміти застосовувати закони фізики рідин та газів, які відповідають рівню 
бакалавр фізики. 

2. Знати і вміти застосовувати закони рівноважної та нерівноважної термодинаміки 
в межах, які відповідають рівню бакалавр фізики. 

3. Знати і вміти застосовувати методи класичної статистичної механіки рівноважних 
систем в межах, які відповідають рівню бакалавр фізики. 

4. Знати і вміти застосовувати методи фізики фазових переходів, які відповідають 
рівню бакалавр фізики. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Предмет навчальної дисципліни «Фізика розчинів» включає термодинаміку розчинів, 

основні положення молекулярної теорії розчинів та експериментальні дані про властивості 
різних типів розчинів. Мета вивчення дисципліни - отримання глибоких та систематичних 
знань, які стосуються сучасних теоретичних методів фізики розчинів, математичних 
інструментів та застосуваннями цих методів при постановці та інтерпретації експериментів з 
дослідження властивостей розчинів, у тому числі в медикобіологічних системах. Навчальна 
задача курсу полягає у засвоєнні студентами основних методів теорії розчинів,  застосування 
цих методів для проведення експериментів з дослідження властивостей розчинів та аналізу 
одержаних даних. Результати навчання полягають в умінні проводити критичний аналіз  
експериментальних даних по фізичних властивостях розчинів, умінні вибирати та 
застосовувати існуючі теоретичні моделі для опису поведінки розчинів за різних зовнішніх 
параметрів. Методи викладання:  лекції, консультації. Методи оцінювання: опитування в 
процесі лекції, контрольні роботи після основних розділів спецкурсу, іспит. Підсумкова 
оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та іспиту (40%). 
 
4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомити студентів з основними методами термодинаміки 
та молекулярної теорії розчинів та навчити застосуванню цих методів при дослідженні 
розчинів, у тому числі медико-біологічних. 

 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої  

освіти, галузь знань 10 «Фізика», спеціальність 104 «Фізика та астрономія»), ОНП «Медична 
фізика» дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних  компетентностей: 
 
Інтегральних:  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або інноваційного 
характеру у фізиці та астрономії. 
 
Загальних: 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
 

Спеціальних: 
 Здатність використовувати закони та принципи фізики та/або астрономії у поєднанні із 

потрібними математичними інструментами для опису природних явищ. 
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 Здатність комунікувати із колегами усно і письмово державною та англійською 
мовами щодо наукових досягнень та результатів досліджень в області фізики та/або 
астрономії. 

 Здатність формулювати та аналізувати фундаментальні фізичні принципи і закони за 
якими функціонує людський організм. 

 Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати чисельні та аналітичні методи для 
відповідних розрахунків в галузі медичної фізики. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 

заходів оцінювання) 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) Методи викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні поняття термодинаміки 
розчинів, такі як парціальні величини, 
надлишкові функції, активність, 
коефіцієнт активності 

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

20 

1.2 Знати особливості основних 
модельних систем, що 
використовуються в термодинаміці 
розчинів.   

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

10 

1.3 Оволодіння основним поняттями та 
методами статистичної теорії 
розчинів.  

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

20 

2.1 Вміти вибирати методи та моделі, 
необхідні для теоретичного 
дослідження фізичних властивостей 
різних типів розчинів, у тому числі 
медико-біологічних.  
 

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

25 

2.2 Вміти аналізувати дані експериментів 
по визначенню фізичних властивостей 
розчинів,  порівнювати з відповідними 
теоретичними розрахунками та 
узагальнювати одержані результати. 

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

25 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

ПРН 01. Використовувати концептуальні та спеціалізовані 
знання і розуміння актуальних проблем і досягнень обраних 
напрямів сучасної теоретичної і експериментальної фізики 
та/або астрономії для розв’язання складних задач і практичних 
проблем. 

 + + +  

ПРН 05. Здійснювати феноменологічний та теоретичний опис + +  +  

 
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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досліджуваних фізичних та/або астрономічних явищ, об’єктів і 
процесів. 
ПРН 17. Розуміти та вміти формулювати та аналізувати 
фундаментальні фізичні принципи і закони за якими функціонує 
людський організм. 

   + + 

 
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.  Опитування під час першого змістового модуля – 6 балів/ 10 балів  
2.  Модульна контрольна робота 1 – 12 балів/ 20 балів 
1.  Опитування під час другого змістового модуля – 6 балів/ 10 балів 
2.  Модульна контрольна робота 2 – 12 балів/ 20 балів  

Модуль 1: оцінка за відповіді на парах та за модульну контрольну роботу з теми 
«Термодинаміка розчинів» – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів). 

Модуль 2: оцінка за відповіді на парах та за модульну контрольну роботу з теми 
«Молекулярна теорія розчинів» – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів).         

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% 
від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна семестрова контрольна робота, 
максимальна оцінка за яку не може перевищувати 36% підсумкової оцінки (до 36 балів за 100-
бальною шкалою).      

- підсумкове оцінювання у формі іспиту. Максимальна оцінка 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали). 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка визначається як сума балів за 
систематичну роботу впродовж семестру та за результатами проведення іспиту. 

 
 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

у випадку комплексного екзамену слід вказати питому вагу складових  
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів.3  
(слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної дисципліни).  
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  
8.1 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, 
результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   
Рівень досягнення запланованих результатів навчання визначається за результатами 

написання та захисту письмових контрольних робіт, опитувань на лекціях. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 
рівні: 
– результати навчання 1.1. – 1.3 (знання) – до 50% ; 
– результати навчання 2.1 – 2.2 (вміння) – до 50%. 

 
3 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  
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У курсі передбачено 3 змістові модулі. Після завершення відповідних тем проводяться 
модульні контрольні роботи. Передбачена також перевірка знань студентів шляхом 
опитувань на лекціях. 
 
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 

 

  
  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 
лекції практичні самостійна 

робота 
Частина 1. Термодинаміка розчинів 

1 

Тема 1. Вступ до термодинаміки розчинів. 
Вступ. Предмет і задачі спецкурсу «Фізика розчинів».  
Характеристичні функції. Вибір ансамблю.  Рівняння 
Гіббса-Гельмгольца. Екстенсивні й інтенсивні змінні та 
зв’язок між ними.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.Теорема Ейлера для 
однорідних функцій 

2  4 

2 

Тема 2. Парціальні величини.  
Одиниці вимірювання концентрації. Парціальні величини 
для термодинамічних властивостей багатокомпонентної 
системи. Об’єм змішування. Співвідношення Дюгема-
Гіббса. Зміна парціальних мольних об’ємів при зміні 
складу розчину.  Парціальні і середні мольні величини. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Зв’язок між 
парціальними мольними величинима і зміною середніх 
мольних величин (симетричний та несиметричний 
запис). 

2  6 

3 

Тема 3. Визначення парціальних величин.  
Графічний метод визначення парціальних мольних 
величин. Недоліки методу та шляхи їх виправлення. 
Термодинамічні рівняння для визначення парціальних 
величин.. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2  4 

4 

Тема 4. Зміна термодинамічних параметрів при 
змішуванні.  
Загальний вигляд рівняння для визначення надлишкових 
функцій. Базове рівняння фізики розчинів. Парціальні 
молярні функції змішування. Референтна система. 
Надлишкова вільна енергія Гельмгольца та надлишкова 
енергія Гіббса 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  

2  4 

5 

Тема 5. Ідеальний розчин.  
Визначення ідеального розчину. Розчин на кривій 
співіснування. Невизначеність при розгляді розчинів 
рідина – тверде тіло та рідина –газ. Термодинамічні 
функції ідеального розчину. Екстремуми ентропії та 
енергії Гіббса ідеального розчину. Ентропія змішування і 
вимоги до компонент ідеального розчину: протиріччя 
моделі. Закон Рауля. Коефіцієнт розділення 

4  6 
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с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Відхилення від закону 
Рауля. Зв’язок між складом різних фаз.  

6 

Тема 6. Хімічний потенціал розчинів. 
Активність. Коефіцієнт активності. Різні способи вибору 
стандартного стану при визначені хімічного потенціалу. 
розчинів. Співвідношення Дюгема-Маргулеса. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Методи перевірки 
експериментальних даних 

2  4 

7 

Тема 7. Фазові діаграми розчинів. 
Типи фазових діаграм. Особливі точки. Закони Гіббса-
Коновалова 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Зеотропні та азеотропні 
розчини 

2  4 

8 

Тема 8. Модельні системи в фізиці розчинів. 
Класифікація розчинів за типом відхилення від 
ідеальності. Нескінченно розбавлений розчин. 
Регулярний розчин. Розчин Маргулеса.   
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Атермальні розчини. 
Розчини електролітів. 

4  8 

 Модульна контрольна робота 1   2 
   

Частина 2. Молекулярна теорія розчинів 

9 

Тема 9. Основні типи міжмолекулярної взаємодії в 
рідких розчинах. 
Класифікація рідкого стану речовини. Розчини, 
класифікація розчинів в загальній класифікації рідкого 
стану речовини. Сили взаємодії в сумішах сферичних 
неполярних молекул. Розчини з орієнтаційною 
міжчастинковою взаємодією. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Експериментальні 
методи дослідження взаємодії в розчинах 

2  4 

10 

Тема 10. Граткова модель розчину. 
Основні положення граткової моделі. Граткова модель і 
регулярні розчини. Теплота змішування. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2  4 

11 

Тема 11. Коміркова модель в фізиці розчинів. 
Загальні співвідношення коміркової моделі. Моделі 
Ленарда-Джнса та Девоншайра. Надлишкові функції. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2  2 

12 

Тема 12. Модель середнього поля в фізиці розчинів. 
Надлишкові функції. Середні взаємодії. Обмеження 
моделі середнього поля. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Зв’язок тиску і 
надлишкової вільної енергії.  

2  4 

13 

Тема 13.  Критичні явища в розчинах.  
Критична точка в бінарних сумішах. Критична точка 
рощарування. Врахування членів другого порядку. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2  2 

 Модульна  контрольна робота 2   2 
   
 ВСЬОГО 30  60 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 90  год.4, в тому числі: 
Лекцій – 30  год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 

 
4 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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Тренінги – 0 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота –  60 год. 
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5 В тому числі Інтернет ресурси 
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