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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – отримання студентами теоретичних та практичних основ сучасних 
методів досліджень в молекулярній фізиці. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати основи математичного аналізу, загальної фізики та спецкурсів в обсязі, що 

відповідає рівню кваліфікації. 
2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, загальної 

фізики та відповідних спецкурсів. 
3. Володіти елементарними навичками математичних перетворень, логічного мислення, 

а також мати зацікавленість в опануванні окремими розділами медичної фізики. 
3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках курсу «Експериментальні методи дослідження в молекулярній фізиці» 
проводиться ознайомлення студентів з метою проведення експериментальних досліджень 
в молекулярній фізиці, основами експериментальних методів, що застосовуються, зокрема 
в області  рентгеноструктурного аналізу, теплофізики, діелектричної спектроскопії, 
реології, спектроскопічних та інших оптичних методів дослідження, проводиться 
ознайомлення з пакетами математичних програм, що застосовуються і  виконуються 
лабораторні роботи по відповідних розділах.  
4. Завдання (навчальні цілі) – поглиблене ознайомлення з принципами та сучасними 
методами експериментальних досліджень в молекулярній фізиці, які разом з іншими 
дисциплінами спеціалізованого вибіркового блоку молекулярна фізика дозволять 
опанувати основними методами досліджень фізики м’якої матерії.  
Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський)) рівень 
вищої освіти, галузь знань 10 «Фізика», спеціальність 104 «Фізика та астрономія», ОНП 
«Фізика» дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:  
Інтегральних: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики та 
астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає 
застосування певних теорій і методів фізики та астрономії і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 
Загальних: 

● ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.. 
● ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  
● ЗК7. Навички здійснення безпечної діяльності.  
● ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Фахових: 
 ФК1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної 

фізики та астрономії. 
 ФК3. Здатність оцінювати порядок величин у різних дослідженнях, так само як 

точності та значимості результатів. 
 ФК4. Здатність працювати із науковим обладнанням та   вимірювальними 

приладами, обробляти та  аналізувати результати досліджень. 
 ФК8. Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження 

автономно та у складі наукової групи. 



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

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація3∗; 4. автономність 

та відповідальність4∗) 
Методи викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати фізичні основи експериментальних 
методів, що застосовуються в молекулярній 
фізиці. 
 

Всупні заняття. 
Самостійна робота 

Опитування перед 
початком 
виконання 
лабораторної 
роботи 

20 

1.2 Знати принцип роботи обладнання, що 
використовується в лабораторних роботах для 
ілюстрації експериментальних методів в 
молекулярній фізиці. 
 

Вступні заняття. 
Лабораторні роботи. 
Самостійна робота 

Опитування перед 
початком 
виконання 
лабораторної 
роботи та в 
процесі її захисту 

10 

2.1 Вміти користуватися пакетами математичних 
програм при виконанні лабораторних робіт. 
 

Вступні заняття. 
Лабораторні роботи. 
Самостійна робота 
 

Опитування в 
процесі захисту 
лаборторних 
робіт 

10 

2.2 Вміти визначати можливості та обмеження 
експериментальних методів, що 
застосовуються в молекулярній фізиці. 
 
 

Вступні заняття. 
Самостійна робота 
 

Опитування в 
процесі захисту 
лаборторних 
робіт 

 5 

2.3 Вміти: знаходити у довідниковій літературі 
відповідні параметри та характеристики  , які 
необхідні для виконання експериментальних 
досліджень. 

Вступні заняття. 
Лабораторні роботи. 
Самостійна робота 
 

Опитування в 
процесі захисту 
лаборторних 
робіт  

10 

3.1. Демонструвати спілкування в діалоговому 
режимі з колегами та цільовою аудиторією, 
ведення професійної наукової дискусії 

Лабораторні роботи. 
Самостійна робота 
 

Порівняльний 
аналіз 
формулювання 
кінцевих 
результатів 
лабораторних 
робіт членами 
однієї бригади 

5 

3.2. Письмово відображувати та презентувати 
результати своїх досліджень українською 
мовою 

Лабораторні роботи. 
Самостійна робота 
Захист лабораторних 
робіт. 

Оформлення та 
захист 
лабораторних 
робіт 

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 2.2 2.3 3.1 3.2 

ПРН3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: аналізувати, 
описувати, тлумачити та пояснювати основні експериментальні 
підтвердження існуючих фізичних теорій. 

+ + +   + + 

ПРН7. Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, 
одержані у ході проведення фізичних та астрономічних досліджень 
відповідно до спеціалізації. 

+ + + +    

ПРН9. Мати базові навички проведення теоретичних та/або 
експериментальних наукових досліджень з окремих спеціальних 
розділів фізики або астрономії, що виконуються індивідуально 
(автономно) та/або у складі наукової групи.  

+ + + + +   

 
3 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
4 



ПРН14. Знати і розуміти основні вимоги технікибезпеки при проведенні 
експериментальних досліджень, зокрема правила роботи з певними 
видами обладнання та речовинами, правила захисту персоналу від дії 
різноманітних чинників, небезпечних для здоров’я людини 

  + +    

7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів: 
    -  поточне оцінювання 

РН 1.1-3.1   
- семестрове оцінювання:  

РН 3.2 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку(20 балів) 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 
контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма  успішно 
оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального 
порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час заліку. 

Формою проведення заліку є надання у письмовому вигляді звіту про виконану 
лабораторну роботу з подальшою усною співбесідо. Результатами навчання, які 
оцінюються на заліку, є РН 1.1-3.2. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 
здобувачем освіти під час заліку, становить 20 балів за 100 бальною шкалою.  

Оцінка за залік не може бути меншою 10 балів для отримання загальної позитивної оцінки 
за курс.  

 
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 
- умови допуску до підсумкового заліку: 

Обов’язковою умовою допуску до заліку є систематична робота протягом семестру. 
Здобувач освіти не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж 50 
балів.  

 
7.2. Організація оцінювання:  
Оцінювання проводиться в процесі спілкування із студентами в процесі виконання 
лабораторних робіт по відповідних розділах програми. Остаточна оцінка формується в 
процесі заліку. 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано 
90-100 
75-89 
60-74 

Не зараховано 0-59 
 



8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
 

Самостійна 
робота 

Розділ 1. Вивчення густини та в’язкості розчинів 

 
ТЕМА 1. Динамічні рівняння в’язкої рідини. Закон 
вязкості Ньютона. Рівняння Нав’є Стокса. 
с.р.с. Вивчення матеріалу вступного заняття. 

 3 6 

 

ТЕМА 2. Методика проведення експерименту з 
дослідження густини розчинів . Підготовка зразків та 
виконання експериментальних досліджень. Одержання 
первинного експериментального матеріалу. 
Одержання первинного експериментального матеріалу. 
с.р.с. Вивчення матеріалу вступного заняття. 
Обробка експериментальних даних та здійснення 
розрахунків. 

 3 6 

 

ТЕМА 3. Методика проведення експерименту з 
дослідження в’язкості розчинів. Підготовка зразків та 
виконання експериментальних досліджень. Одержання 
первинного експериментального матеріалу. 
с.р.с. Вивчення матеріалу вступного заняття. 
Обробка експериментальних даних та здійснення 
розрахунків. 

 3 6 

 

ТЕМА 4. Методи термостатування при вимірюваннях 
реологічних властивостей рідинних систем. Визначення 
залежності густини та коефіцієнта зсувної в’язкості від 
температури. Визначення енергії активації. 
с.р.с. Вивчення матеріалу вступного заняття. 
Обробка експериментальних даних та здійснення 
розрахунків. 

 3 7 

 Захист лабораторних робіт  2  
Розділ 2. Електричні властивості полімерів 

 
ТЕМА 1. Механізми поляризації діелектриків. 
Механізми електропровідності розчинів полімерів.  
с.р.с. Вивчення матеріалу вступного заняття. 

 3 6 

 

ТЕМА 2. Методика проведення експерименту з 
дослідження діелектричних властивостей 
водорозчинних біополімерів. Підготовка зразків та 
виконання експериментальних досліжень. Одержання 
первинного експериментальго матеріалу. 
с.р.с. Обробка експериментальних даних та здійснення 
розрахунків. 

 3 6 

 

ТЕМА 3. Методика проведення експерименту з 
дослідження електропровідності розчинів. Підготовка 
зразків та виконання експериментальних досліжень. 
Одержання первинного експериментальго матеріалу. 
с.р.с. Обробка експериментальних даних та здійснення 
розрахунків. 

 3 7 

 Захист лабораторних робіт  2  
Розділ3. Акустичні методи дослідження полімерів 

 

ТЕМА 1. Феноменологічна теорія поширення хвиль на 
межі поділу двох в’язко-пружних середовищ. 
Поверхневі хвилі. Релаксаторна модель в’язко-пружних 
властивостей полімерів. 
с.р.с. Вивчення матеріалу вступного заняття. 

 3 6 

 

ТЕМА 2. Основні методи вимірювання швидкості 
поширення хвиль в полімерних волокнах. Вимірювання 
пружних властивостей полімерів інтерферометричним 
методом. 

 3 7 



с.р.с. Обробка експериментальних даних та здійснення 
розрахунків. 

 Захист лабораторних робіт  2  

Розділ 4. Вимірювання магнітної проникності рідинних наносистем 

 

ТЕМА 1. Особливості фізичних властивостей рідинних 
систем на основі магнітних наночастинок, які є 
важливими для сучасних теплоносіїв.  
Фізичні основи експериментальних методів аналізу 
компонентного складу зразків на основі вимірювання 
їхніх магнітних властивостей. 
с.р.с. Вивчення матеріалу вступного заняття. 

 3 7 

 

ТЕМА 2. Методика проведення експерименту з 
вимірювання магнітної проникності рідинних систем з 
наночастинками магнетиту. Підготовка зразків та 
виконання експериментальних досліжень. Одержання 
первинного експериментальго матеріалу. 
с.р.с. Обробка експериментальних даних та здійснення 
розрахунків. 

 3 6 

 

ТЕМА 3. Методика проведення експерименту з 
вимірювання магнітної проникності рідинних систем з 
наночастинками та обробки одержаних результатів. 
Визначення вмісту магнітних наночастинок у зразках на 
основі експериментальних даних. 
с.р.с. Обробка експериментальних даних та здійснення 
розрахунків. 

 3 6 

 Захист лабораторних робіт  2  
 ВСЬОГО  44 76 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 120  год.5, в тому числі: 
Лекцій –0  год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття  –  0 год. 
Лабораторні заняття  –  44 год. 
Тренінги  –   0 год. 
Консультації - _0_ год. 
Самостійна робота  76 год. 
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2. Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф., Свечнікова О.С. Фізика полімерів: Навч. посібник -К: 

ВПЦ «Київський університет», 2004. - 130 с. 
3. Лазаренко М.М., Забашта Ю.Ф.,Сенчуров С.П.,Свечнікова О.С. Термодинамічні та 

релаксаційні характеристики рідинних та полімерних систем. Київ: КНУ імені 
Тараса Шевченка, 2017. С.40. 

 
Додаткова: 

1. Боровий М.О., Овсієнко І.В. / Рентгенівська дифрактометрія 
наноструктурних матеріалів. Навчальний посібник з курсу лабораторних робіт. – К.: 2018. 
– 86 с. 

2. Л.А. Булавін, В.І. Лисов, С.Л. Рево, В.І. Оглобля, Т. Л. Цареградська. Фізика 
іонно-електронних рідин. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
2008. – 387 c 

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