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ВСТУП 
1. Мета дисципліни –  формування у студенів глибоких та систематичних знань з теорії 
міжмолекулярної взаємодії та оволодіння методами отримання інформації про 
міжмолекулярну взаємодію зі спектроскопічного і теплофізичного експериментів.  
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати закони класичної та квантової механіки, електродинаміки та статистичної 
фізики.  

2. Вміти застосовувати отримані знання з курсів математичного аналізу, 
диференційних та інтегральних рівнянь, математичної фізики.  

3. Володіти навичками застосування методів термодинаміки та молекулярної фізики. 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Предметом курсу є класична та квантова теорія міжмолекулярної взаємодії, 
спектральні та теплофізичні методи дослідження міжмолекулярної взаємодії. Метою є 
отримання систематичних знань з теорії міжмолекулярної взаємодії та оволодіння методами 
отримання інформації про міжмолекулярну взаємодію зі спектроскопічного і теплофізичного 
експериментів. Навчальна задача полягає у вивченні класичної та квантової теорії 
міжмолекулярної взаємодії; спектральних (мікрохвильова, інфрачервона спектроскопії, 
спектроскопії комбінаційного розсіяння, ЯМР-спектроскопія) та теплофізичних методів 
дослідження міжмолекулярної взаємодії. Методи викладання:  лекції, практичні заняття, 
консультації. Методи оцінювання: опитування в процесі лекції, перевірка домашніх завдань, 
контрольні роботи після основних розділів спецкурсу, екзамен. Підсумкова оцінка 
виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та іспиту (40%). 
4. Завдання (навчальні цілі) – студенти мають зрозуміти фізичну природу виникнення сил 
притягання та відштовхування між молекулами; засвоїти основні положення класичної та 
квантової теорії ван-дер-ваальсівської взаємодії; вміти аналізувати експериментальні дані для 
отримання інформації щодо міжмолекулярної взаємодії. 
 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістрерський) 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: 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 

Спеціальних: 
 Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем 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) 
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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 Знання  класичної теорії ван-дер-
ваальсової взаємодії. 

лекції, практичні 
заняття 

Модульна 
контрольна 
робота, 
перевірка 
домашніх 
завдань 

30 

1.2 Знання  квантової теорії ван-дер-
ваальсової взаємодії. 

лекції, практичні 
заняття 

Модульна 
контрольна 
робота, 
перевірка 
домашніх 
завдань 

30 

2.1 Вміння аналізувати дані МК, ІЧ, КР та 
ЯМР спектрів газів та рідин, дані по 
другому віріальному коефіцієнту, 
коефіцієнту зсувної в’язкості газів та 
модулю стисливості твердих тіл з метою 
отримання інформації про 
міжмолекулярну взаємодію (на прикладі 
простих систем). 

лекції, практичні 
заняття 

Модульна 
контрольна 
робота, 
перевірка 
домашніх 
завдань 

40 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

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

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 

ПРН 5. Здійснювати феноменологічний та теоретичний опис 
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. 

+ + + 

ПРН 18. Розуміти та вміти формулювати та аналізувати 
фундаментальні фізичні принципи медичних діагностичних і 
лікувальних технологій. 

  + 

 
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. Перевірка домашніх завдань під час першого змістового модуля – 5 балів/ 3 бали 
2. Модульна контрольна робота 1 – 15 балів/ 9 балів 
3. Перевірка домашніх завдань під час другого змістового модуля – 5 балів/ 3 бали 
4. Модульна контрольна робота 2 – 15 балів/ 9 балів 
5. Перевірка домашніх завдань під час третього змістового модуля – 5 балів/ 3 бали 

 
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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6. Модульна контрольна робота 3 – 15 балів/ 9 балів 
Модуль 1: оцінка за виконання домашніх завдань та за модульну контрольну роботу з 

теми «Класична теорія міжмолекулярної взаємодії» – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 
Модуль 2: оцінка за виконання домашніх завдань та за модульну контрольну роботу з 

теми «Квантова теорія міжмолекулярної взаємодії» – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 
Модуль 3: оцінка за виконання домашніх завдань та за модульну контрольну роботу з 

теми «Експериментальні методи дослідження міжмолекулярної взаємодії» – 20 балів 
(рубіжна оцінка 12 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 ЗМ2 ЗМ3 Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 12 12 12 24 60 
Максимум 20 20 20 40 100 

у випадку комплексного екзамену слід вказати питому вагу складових  
Студент не допускається до іспиту 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.  
7.2. 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, перевірки домашніх завдань. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 
належному рівні: 
– результати навчання 1.1. – 1.2 (знання) – до 60% ; 
– результати навчання 2.1 (вміння) – до 40%. 

У курсі передбачено 3 змістові модулі. Після завершення відповідних тем проводяться 
модульні контрольні роботи. Передбачена також перевірка домашніх завдань. 
 
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 
 

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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№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 
Лекції Практичні Самостійна 

робота 
Частина 1. Класична теорія міжмолекулярної взаємодії 

1 Тема 1. Вступ. Огляд теоретичних та експериментальних 
методів вивчення міжмолекулярної взаємодії. 2 - 5 

2 
Тема 2. Напруженість електричного поля системи 
зарядів на далекій відстані. Мультипольний розклад. 
Дипольний і квадрупольний момент молекул. 

2 - 5 

3 

Тема 3. Потенціальна енергія системи зарядів у 
зовнішньому електричному полі. Енергія взаємодії 
системи зарядів на великій відстані. Диполь-дипольна 
взаємодія. 

2 - 5 

4 
Тема 4. Орієнтаційний внесок у ван-дер-ваальсівську 
взаємодію. Потенціальна та вільна енергія орієнтаційної 
взаємодії. 

2 2 5 

5 Тема 5.  Поляризуємість молекул. Неадитивний характер 
поляризуємості. 2 - 5 

6 Тема 6. Індукційний внесок у ван-дер-ваальсівську 
взаємодію. 2 2 5 

   - - Частина 2. Квантова теорія міжмолекулярної взаємодії 

7 
Тема 7. Наближення Борна-Оппенгеймера. Поняття про 
потенціал міжмолекулярної взаємодії. Теорема 
Гельмана-Фейнмана. 

2 - 6 

8 
Тема 8. Опис ван-дер-ваальсівської взаємодії за 
допомогою квантово-механічної теорії збурень. 
Дисперсійний внесок у ван-дер-ваальсівську взаємодію. 

2 - 6 

9 Тема 9. Наближення Лондона та Слейтера-Кірквуда. 2 - 6 

10 
Тема 10. Роль нульових коливань електромагнітного 
поля у виникненні дисперсійної складової ван-дер-
ваальсівської взаємодії. Ефект Казиміра. 

2 2 6 

11 Тема 11. Формула Казиміра-Полдера. Врахування 
скінченного часу поширення е/м поля. 2 - 6 

12 
Тема 12. Анізотропія та багаточастинковий характер 
дисперсійної взаємодії. Адитивне наближення. Взаємодія 
між макроскопічними тілами. Стала Гамакера. 

2 2 6 

13 Тема 13. Резонансна взаємодія.  2 - 6 
Частина 3. Експериментальні методи дослідження міжмолекулярної взаємодії 

14 

Тема 14. Нестаціонарна теорія збурень. Періодичне 
збурення. Золоте правило Фермі. Поглинання та 
випромінювання електромагнітного поля атомами та 
молекулами. 

2 - 6 

15 Тема 15. Ширина та інтенсивність спектральних ліній. 
Вплив міжмолекулярної взаємодії на спектри. 2 2 6 

16 
Тема 16. Мікрохвильова спектроскопія. Обертальний 
спектр лінійної молекули в наближенні жорсткого та 
нежорсткого ротатора. 

2 - 6 

17 Тема 17. Мікрохвильова спектроскопія. Обертальний 
спектр нелінійної молекули. 2 2 5 

18 
Тема 18. Інфрачервона спектроскопія. Коливальний 
спектр двохатомної молекули в гармонічному та 
ангармонічному наближенні. 

2 - 5 

19 

Тема 19. Інфрачервона спектроскопія. Коливальний 
спектр багатоатомних молекул. Практична та теоретико-
групова класифікація коливань. Характеристичні 
частоти. 

2 2 5 

20 Тема 20. Спектроскопія комбінаційного розсіяння світла 
як джерело інформації про міжмолекулярну взаємодію. 2 - 5 

21 Тема 21. Спін-резонансна та месбауерівська 
спектроскопія. 2 2 5 

22 Тема 22. Теплофізичні властивості як джерело 2 - 5 
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інформації про міжмолекулярну взаємодію.  
 Письмовий  езамен    
 ВСЬОГО 44 16 120 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 180  год.4, в тому числі: 
Лекцій – 44  год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття – 16 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Тренінги – 0 год. 
Консультації – 2 год. 
Іспит-4 год 
Самостійна робота –  120 год. 

 

 
4 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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5 В тому числі Інтернет ресурси 
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