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1. Мета дисципліни - вивчення теоретичних основ особливостей молекулярної будови 

розчинів полімерів, їх фізико-хімічних властивостей та фізико-хімічних методів 

дослідження полімерів у розчинах.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
● 1. Знати основні відмінності розчинів полімерів від розчинів низькомолекулярних 

сполук.  

● 2. Знати структуру розчинів полімерів різної концентрації.  

● 3. Володіти елементарними навичками використання експериментальних 

методів для вивчення розчинів полімерів. 

● 4. Володіти базовими знаннями фізико-хімії полімерів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: основні поняття про будову 

високомолекулярних сполук, особливості молекулярної будови та фізико-хімічних 

властивостей розчинів полімерів, термодинамічні та молекулярні параметри розчинів 

високомолекулярних сполук та їх визначення методами осмометрії, віскозиметрії, 

седиментації та світлорозсіювання. 

4. Завдання: ознайомити з теоретичними основами про будову розчинів полімерів, 

їхніми термодинамічними та кінетичними характеристиками, надати студентам основні 

знання про фізико-хімічні особливості розчинів високомолекулярних сполук та 

навчити їх застосовувати отримані теоретичні знання на практиці при дослідженні 

розчинів полімерів та творчо підходити до підготовки наукових доповідей  за даною 

тематикою. 

Навчальна дисципліна спрямована на досягнення наступних загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей: ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК12, ЗК14, та ФК2, ФК4, 

ФК8, ФК9.   

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результати навчання 

(1 – знати; 2 – вміти; 3 – 

комунікація; 4 - автономність та 

відповідальність) 

Форми 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

1.1. Знати сталі наукові концепції та 

сучасні теорії розчинів полімерів, а 

також фундаментальні основи 

суміжних наук 

Лекція, 

самостійне 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури. 

 

Контрольна робота; 

усна доповідь із 

презентацією; 

перевірка завдань 

самостійної роботи, 

оцінювання 

реферату, 

підсумковий 

контроль. 

15 

1.2. Знати та розуміти основні факти, 

концепції, принципи та теорії, що 

стосуються області розчинів полімерів, 

опанованої у ході магістерської 

програми. 

Лекція,  

самостійне 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури. 

 

Контрольна робота;  

усна доповідь із 

презентацією; 

перевірка завдань 

самостійної роботи, 

оцінювання 

реферату. 

15 
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1.3. Знати методи одержання та аналізу   

розчинів полімерів  

Лекція,  

самостійне 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури. 

 

Контрольна робота;  

усна доповідь із 

презентацією; 

перевірка завдань 

самостійної роботи, 

оцінювання 

реферату, 

підсумковий 

контроль 

15 

2.1. Використовувати набуті 

теоретичні знання та компетенції з 

курсу “Розчини полімерів” для 

розв'язання прикладних задач 

 

Практичні 

роботи. 

 

Захист практичних 

робіт; перевірка 

завдань самостійної 

роботи, підсумковий 

контроль. 

15 

2.2. Аналізувати наукові проблеми 

розчинів полімерів та пропонувати їх 

вирішення на абстрактному рівні 

шляхом декомпозиції їх на складові, 

які можна дослідити окремо. 

Практичні 

роботи. 

 

Захист практичних 

робіт; перевірка 

завдань самостійної 

роботи, підсумковий 

контроль. 

10 

2.3. Здійснювати моніторинг та аналіз 

наукових джерел інформації та фахової 

літератури. 

Практичні 

роботи. 

 

Захист практичних 

робіт; перевірка 

завдань самостійної 

роботи. 

10 

3.1. Здатність використовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології 

при спілкуванні, а також для збору, 

аналізу, обробки, інтерпретації 

інформації у галузі полімерної хімії та 

розчинів полімерів 

Практичні 

роботи. 

 

Захист практичних 

робіт; перевірка 

завдань самостійної 

роботи. 
10 

3.2. Здатність виконувати передбачені 

навчальною програмою завдання та 

операції у співпраці з іншими 

виконавцями 

Практичні 

роботи. 

 

Захист практичних 

робіт; перевірка 

завдань самостійної 

роботи. 

5 

4.1. Вміти самостійно фіксувати, 

інтерпретувати та відтворювати 

результати пошуку 

Практичні 

роботи. 

 

Захист практичних 

робіт;  

перевірка завдань 

самостійної роботи. 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни (РНД) із програмними 

результатами навчання (ПРН): 

РНД (код) 

ПРН 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 

Р2. Глибоко розуміти основні факти, 

концепції, принципи та теорії, що стосуються 

предметної області, опанованої у ході 

магістерської програми, використовувати їх 

для вирішення складних завдань та проблем, а 

також проведення досліджень із відповідного 

напряму хімії. 

+ + + + +     

Р3. Застосовувати отримані знання і розуміння 

для вирішення нових якісних та кількісних 

задач хімії. 
+ + + + +     

Р9. Збирати, оцінювати та аналізувати дані, 

необхідні для розв’язання складних задач хімії, 

використовуючи відповідні методи та 

інструменти роботи з даними. 

+ + + +  + +  + 

Р13. Аналізувати наукові проблеми та 

пропонувати їх вирішення на абстрактному 

рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які 

можна дослідити окремо. 

 + +  + +    

Р14. Інтерпретувати експериментально 

отримані дані та співвідносити їх із 

відповідними теоріями в хімії 
+ + + +   + + + 

 

7. Схема формування оцінки 
7.1. Форми оцінювання здобувачів освіти: 

Семестрове оцінювання: 
Максимальна/мінімальна кількість балів, які можуть бути отримані здобувачем освіти: 

60 балів /36 балів, а саме: 

1. Контрольна робота №1: PH 1.1- 1.3 – 15/9 балів. 

2. Контрольна робота №2: PH 1.1-1.3  – 15/9 балів. 

3. Усна доповідь із презентацією PH 1.1- 1.3 – 10/6  балів. 

4. Реферат: PH 1.1- 1.3 – 5 балів/3 бали 

5. Практичні роботи № 1–3: РН 2.1-2.3, РН 3.1-3.2, РН 4.1  –  10/6 балів. 

6. Завдання самостійної роботи: PH 1.1-1.3, РН 2.1-2.3, РН 3.1-3.2, РН 4.1 - 5 балів /3 

бали 

Підсумкове оцінювання (у формі іспиту):  

Максимальна/мінімальна кількість балів, які можуть бути отримані здобувачем освіти: 

40 балів /24 бали. 

Результати навчання, які будуть оцінюватись: PH 1.1-1.3, РН 2.1-2.3, РН 3.1-3.2, РН 4.1 

Форма проведення: письмова робота. 

Види завдань:  чотири теоретичних питання на 40 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

менше, ніж 24 бали. 
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Здобувач освіти  допускається до іспиту, якщо протягом семестру він: 

     набрав не менше, ніж 36 балів, та виконав і вчасно здав всі практичні роботи. 

  

7.2. Організація оцінювання:  
Терміни проведення оцінювання: 

Контрольна робота №1: не раніше 6 тижня семестру; 

Контрольна робота №2: не раніше 9 тижня семестру; 

Практичні роботи: виконуються протягом семестру, але не пізніше, ніж за 2 тижні до 

його закінчення. 

Усна доповідь з презентацією та написання реферату виконується протягом семестру, 

але не пізніше, ніж за 2 тижні до його закінчення. 

Персональні завдання для написання реферату та усної доповіді з презентацією 

студенти отримують не пізніше, як за 8 тижнів до закінчення семестру. 

Оцінювання самостійної роботи: впродовж семестру. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень / Marks 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
8. Структура  навчальної  дисципліни. 

Тематичний  план  лекцій, практичних та самостійних робіт 

 Теми  Кількість годин 

лекції практичні самостійні 

роботи 

Вступ. Основи фізичної хімії розчинів полімерів 

1 Предмет вивчення, мета та основні завдання 

спецкурсу. Класифікація розчинів 

високомолекулярних сполук. Основні аспекти 

взаємодій у системі полімер - 

низькомолекулярний розчинник. 

2  2 

2 Особливості набухання та розчинення 

полімерів, ступінь набухання. Поняття про 

істинні та колоїдні високомолекулярні системи 

(подібності та відмінності). 

2  6 

Термодинаміка та кінетика набухання і розчинення полімерів 

3 Термодинаміка розчинів полімерів. Ідеальні та 

неідеальні розчини. Регулярні розчини. 

Рівняння Гільдербанда-Скетчарда. Ентропія 

змішування. Теплота та вільна енергія 

змішування. Хімічний потенціал та осмотичний 

тиск розчину. 

2  6 
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4 Класична теорія розчинів полімерів Флорі-

Хаггінса. 

2  6 

5 Якість розчинника та θ–стан розчинів 

полімерів. Другий віріальний коефіцієнт та θ-

температура. θ-умови. 

2 2 4 

6 Фазові рівноваги в системі полімер – 

розчинник. Діаграми фазового стану систем 

полімер-розчинник. 

2 2 6 

7 Діаграми фазового стану трикомпонентної 

системи. 

2  4 

Рівноважні та гідродинамічні  властивості розчинів полімерів  

8 Гідродинамічні властивості макромолекул у 

розчинах. Розведені розчини полімерів. 

Абсолютна, відносна, приведена та 

характеристична в'язкість. 

2  6 

9 Механізм течії розбавлених розчинів. Вплив 

різних факторів на в'язкість розведених 

розчинів. Ньютонівські та неньютонівські 

рідини, їх характеристика. Криві течії. 

2  6 

10 Теорії в'язкості. Рівняння Ейнштейна, Флорі 

Фокса, Куна-Хаувінка. Вплив температури та 

молекулярної маси полімеру на в'язкість. Вплив 

концентрації на в'язкість полімерних розчинів. 

2  4 

11 Концентровані розчини полімерів. Аномалії 

в'язкості. Реологічні властивості гелів 

полімерів. 

2  6 

Визначення характеристик полімерів у розчинах 

12 Методи визначення середньочислової 

молекулярної маси полімерів: кріометрія, 

ебуліометрія, мембранна та безмембранна 

осмометрія, метод титрування кінцевих груп. 

2 2 6 

13 Методи визначення середньомасової 

молекулярної маси полімерів: дифузії, 

седиментометрії, світлорозсіювання, 

електронної мікроскопії.  

Віскозиметрія розведених розчинів. Визначення 

середньов’язкістної молекулярної маси 

полімеру, розмірів і форми макромолекул. 

2 2 8 
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Гелі. 

14 Хімічно зшиті гелі. Гелі поліелектролітів. Гелі, 

що утворилися під дією загущувача. 

2 2 6 

15 Практичне застосування драглів. 2 4 

Усього 30 10 80 

Загальний обсяг 120 год, у тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Практичні роботи – 10 год. 

Самостійні роботи – 80  год. 
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