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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань з електричних 
властивостей конденсованих середовищ.  
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати матеріал курсів з молекулярної фізики, електродинаміки та статистичної 
фізики, спецкурсів фізика рідин та фізики полімерів. 

2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, диференційних та 
інтегральних рівнянь, математичної фізики, теоретичної механіки для розв’язку рівнянь у 
частинних похідних, знаходження похідних складних функцій, запису гамільтоніана 
системи, знаходження екстремумів функцій. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В рамках курсу “Електричні властивості конденсованих середовищ” розглядаються 
сучасні підходи до опису механізмів поляризації, електропровідності та діелектричних 
втрат конденсованих середовищ. Розглядаються сучасні методи дослідження електричних 
властивостей конденсованих середовищ. Мета вивчення дисципліни - отримання глибоких 
та систематичних знань, які стосуються електричних властивостей конденсованих 
середовищ. Навчальна задача курсу полягає у засвоєнні  методів теоретичних розрахунків та 
експериментальних досліджень електричних властивостей конденсованих середовищ. 
Результати навчання полягають в умінні логічно і послідовно формулювати основні 
принципи і закони фізики діелектриків. Вміти визначати тип поляризації діелектриків, 
розраховувати електричні моменти полярних молекул та комплексну діелектричну 
проникність неоднорідних діелектриків. 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 з методами теоретичних розрахунків та 
експериментальних досліджень електричних властивостей конденсованих середовищ. 

 
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: 

 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 планувати та проводити експериментальні дослідження 
фізичних властивостей медико-біологічних систем. 

 
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 Знання основних понять фізики 
діелектриків таких як поляризація, 
електропровідність та діелектричні 
втрати в конденсованих середовищах.  

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

50 

2.1 Вміти вибирати методи та моделі, 
необхідні для теоретичного дослідження 
електричних властивостей конденсованих 
середовищ, а також для постановки та 
інтерпретації експерименту. 

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

50 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

(необов’язково для вибіркових дисциплін) 
Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 1.1 2.1 

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 04. Обирати ефективні математичні методи та інформаційні 
технології та застосовувати їх для здійснення досліджень та/або 
інновацій в області фізики та/або астрономії. 

 + 

 
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 та перевірка домашніх завдань (10 балів).  
2.  Модульна контрольна робота 1 (20 балів).  
1.  Опитування під час другого змістового модуля та перевірка домашніх завдань (10 балів).  
2.  Модульна контрольна робота 2 (20 балів).  
              

- підсумкове оцінювання у формі екзамену (40 балів). 
 
 

 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 20 20 20 60 
Максимум 30 30 40 100 

у випадку комплексного екзамену слід вказати питому вагу складових  

 
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 40 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).   

 
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 

 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 
лекції лабораторні 

 
Самостійна 

робота 
Частина 1. Поляризація конденсованих середовищ 

1 
Тема 1. Основні поняття фізики діелектриків.  
Діелектрики – визначення, властивості, приклади. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  

2  4 

2 

Тема 2. Види поляризації діелектриків. 
Основні параметри, які характеризують поляризацію 
діелектриків. Електронна поляризація. Іонна поляризація. 
Пружньо-дипольна поляризація.  Поляризація ядерного 
зміщення. Іонно- релаксаційна поляризація. Дипольно - 
релаксаційна поляризація. Електронна - релаксаційна 
поляризація. Міграційна поляризація. Спонтанна 
поляризація. Залишкова поляризація П’єзоелектрична 
поляризація. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Основні властивості і 
фізична природа сегнетоелектриків. 

6  8 

3 

Тема 3. Електричне поле в полімерах та рідинних 
системах.  
Поле Лорентца. Рівняння Клаузіуса- Мосотті. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  Теорія Дебая для 
поляризації полярних рідин. 

2  4 

4 

Тема 4. Поляризація рідинних систем. 
Поляризація неполярних рідинних систем. Поляризація 
полярних рідинних систем. Теорія Онзагера та Кірквуда. 
Методи визначення дипольних моментів рідинних 
систем. Поляризація неполярних полімерів. Поляризація 
полярних полімерів. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Теорія Борна для 
поляризації твердих діелектриків. Розрахунок 

8  16 

 
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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діелектричної проникності неоднорідних діелектриків. 
 Модульна контрольна робота 1   2 
Частина 2. Методи вимірювання електричних характеристик конденсованих середовищ 

5 

Тема 5. Електропровідність рідинних систем. 
Теорія електропровідності Френкеля. Моліона 
електропровідність. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  

2  4 

6 

Тема 6 Електропровідність полімерів. 
Визначення характера провідності полімерів. Іонна 
електропровідність. Іонна електропровідність аморфних 
полімерів. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  

2  4 

7 

Тема 7.  Діелектричні втрати в рідинних системах. 
Основні терміни та визначення. Комплексна діелектрична 
проникність. Залежність діелектричних витрат від частоти 
та температури. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  

2  4 

8 

Тема 8. Діелектричні втрати в полімерах.  
Залежність діелектричних витрат від частоти та 
температури. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  

2  4 

9 

Тема 9. Методи дослідження діелектричної 
проникності.  
Вимірювальні конденсаторні комірки. Дослідження 
діелектричних властивостей полімерів та рідинних систем 
в інфрачервоному диапазоні. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  

2  4 

10 

Тема 10. Методи дослідження діелектричної 
проникності. 
Мостові методи дослідження. Резонансні методи. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Методи вимірювання 
комплексної діелектричної проникності в діапазоні 
надвисокох частот 

2  4 

 Підсумкова  модульна  контрольна робота    2 
 ВСЬОГО 30  60 
     

 
Загальний обсяг 90  год.4, в тому числі: 
Лекцій – 30  год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Тренінги – 0 год. 
Консультації – 2 год. 
Іспит-4 год. 
Самостійна робота –  60 год. 

 

 
4 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА5: 

Основна: (Базова) 

1. Електричні  властивості  конденсованих  середовищ:  Навчальний посібник для студентів природничих 
спеціальностей  університетів / О.М. Алєксєєв, М.М. Лазаренко; КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: ПП 
«Elena», 2016. – 104 с. 

2. Фізика діелектриків : підручник / Ю. М. Поплавко ; за заг. ред. акад. НАН України Ю. І. Якименка. – К. 
: НТУУ «КПІ», 2015. – 572 с. – Бібліогр. : с. 565–568. – 50 пр.. 

3. Poplavko, Y. M. (2021). Dielectric Spectroscopy of Electronic Materials: Applied Physics of Dielectrics. 
Woodhead Publishing.. 

4. Носолюк В.М. Діелектричні релаксаційні прцеси в твердих полімерах. 2017. 

Додаткова: 
5. Richert, R. (Ed.). (2018). Nonlinear dielectric spectroscopy. Springer.. 
6. ALAM, Md Kawsar (ed.). Electrical and Electronic Properties of Materials. BoD–Books on Demand, 2019. 

 
5 В тому числі Інтернет ресурси 
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