




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – полягає в отриманні глибоких та систематичних знань про фізичні 
властивості твердих тіл, у оволодінні сучасними методами опису чистих металів та сплавів, у 
ознайомленні з властивостями різноманітних сучасних матеріалів. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. знання, отримані в рамках загального курсу фізики, курсів теоретичної механіки, 
електродинаміки, квантової механіки, фізики твердого тіла і фізики напівпровідників. 

2. знання математичних дисциплін – математичного аналізу, лінійної алгебри,теорії функцій 
комплексної змінної. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках курсу «Основи фізики сучасних матеріалів» викладено коло питань, 

пов’язаних з процесами, які відбуваються в твердому тілі, моделями та методами, які 
використовуються для опису даних процесів, методами опису твердих розчинів, взаємозв’язок 
властивостей та внутрішньої будови різноманітних сучасних матеріалів, способи застосування тих чи 
інших властивостей на практиці. 

Методи викладання:  лекції, лабораторні роботи,  консультації. Методи оцінювання: 
опитування в процесі лекції, контрольні роботи після основних розділів спецкурсу, 
оцінювання лабораторних робіт, залік. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних 
оцінок (60%) та заліку (40%). 
4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення студентів з основними класами сучасних 
матеріалів, їх мікроскопічною будовою, основними фізичними властивостями твердих тіл,  
методами їх вимірювання та їх зв’язок з внутрішньою будовою; ознайомлення з 
властивостями основних класів металів та сплавів, користуванням діаграмами стану. 
Згідно вимог 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 у 
професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає 
застосування певних теорій і методів фізики і характеризується складністю та 
невизначеністю умов.  

Загальних: 
 ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
 ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  
 ЗК12. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 
Фахових: 

 ФК1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 
астрономії. 

 ФК5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні 
методи для розв’язування фізичних та астрономічних задач і моделювання фізичних 
систем. 

 ФК14. Здатність здобувати додаткові компетентності через вибіркові складові освітньої 
програми, самоосвіту, неформальну та інформальну освіту. 

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 Отримання знань з 
структури твердих тіл 

Лекції, лабораторні 
роботи, самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота, 
перевірка рефератів та інших 
форм самостійної роботи,  
опитування в процесі лекції, 
захист лабораторних робіт, 
залік. 

15 

1.2 Отримання знань про 
сучасні матеріали та їх 
фізичні властивості 

Лекції, лабораторні 
роботи, самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота, 
перевірка рефератів та інших 
форм самостійної роботи,  
опитування в процесі лекції, 
захист лабораторних робіт, 
залік. 

15 

2.1 Опанування 
експериментальних 
методів дослідження 
твердих тіл 

Лекції, лабораторні 
роботи, самостійна 
робота 

Модульна контрольна робота, 
перевірка рефератів та інших 
форм самостійної роботи,  
опитування в процесі лекції, 
захист лабораторних робіт, 
залік. 

30 

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 

 ПРН1. Знати, розуміти та вміти застосовувати основні положення загальної та 
теоретичної фізики, зокрема, 16 класичної, релятивістської та квантової 
механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електромагнетизму, хвильової 
та квантової оптики, фізики атома та атомного ядра для встановлення, аналізу, 
тлумачення, пояснення й класифікації суті та механізмів різноманітних 8 
фізичних явищ і процесів для розв’язування складних спеціалізованих задач та 
практичних проблем з фізики та астрономії. 

+ +  

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

+ + + 

ПРН4. Вміти застосовувати базові математичні знання, які використовуються у 
фізиці та астрономії: з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного 
аналізу, диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та 
математичної статистики, теорії груп, методів математичної фізики, теорії 
функцій комплексної змінної, математичного моделювання. 

+   

ПРН17. Знати і розуміти роль і місце фізики, астрономії та інших природничих наук 
у загальній системі знань про природу та суспільство, у розвитку техніки й 
технологій та у формуванні сучасного наукового світогляду. 

+ + + 

Структура курсу 
Курс складається з 2-х змістових модулів: «Структура твердих тіл», який включає в себе 4 лекцій 
та «Сучасні матеріали.», який також складається з 4 лекцій.   

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

                                         
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  
1.  Модульна контрольна робота 1 (7 балів-15 балів).  
2.  Модульна контрольна робота 2 (7 балів-15 балів). 
3. Лабораторні роботи (15 балів-30 балів) 
               

- підсумкове оцінювання у формі заліку 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку 
 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) Лабораторні 

роботи 
залік Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 7 7 15 30 60 
Максимум 15 15 30 40 100 

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).   

 
7.3. 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 

 

  
88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ   ЗАНЯТЬ 
 

№ п/п Назва  теми 
Кількість годин 

лекції лаборато
рні роботи 

самост. 
робота 

Частина 1. Структура твердих тіл 

1 
Тема 1. Зв’язок у твердих тілах 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2  5 

2 
Тема 2. Кристалічна будова тіл 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2 6 5 

3 
Тема 3. Дифузія в твердих тілах 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2  6 

4 
Тема 4. Тверді розчини  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2 5 6 

Контрольна робота 1    

Частина 2. Сучасні матеріали. 
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5 
Тема 5. Діаграми стану 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2 6 6 

6 
Тема 6. Залізо. Кольорові метали та сплави. 
Тугоплавкі метали  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2  6 

7 
Тема 7. Композитні матеріали 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2 6 6 

8 
Тема 8. Метаматеріали 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2 6 5 

Контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 16 29 45 

 
Загальний обсяг 90  год.1, в тому числі: 
Лекцій – 16 год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття -  0 год. 
Лабораторні заняття -  29 год на лаб. групу. 
Тренінги - 0 год. 
Консультації - 1 год. 
Самостійна робота -  45 год. 
 
 

9. РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА2: 

Основна: (Базова) 
1. Жмудський О.З., Максимюк П.О. Кріогенне матеріалознавство. К., «Вища школа», 1979, 

208 с. 
2. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності, т.1, Львів, «Світ», 

1999, 530 с. 
3. Ю.М. Лахтин, В.П.Леонтьева Материаловедение. Л.:«Машиностроение», 1980,528с. 
4. И.В. Золотухин, Ю.Е. Калинин, О.В. Стогней, Воронеж. Новые направления физического 

материаловедения. Издательство Воронежского государственного унивеситета, 2000, 360 
с. 

5. Болеста І. Фізика твердого тіла. Львів, видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003, 480 с. 
 

Додаткова: 

 
6. Материаловедение: учебник для вузов/ под общей ред. Б.Н. Арзимасова, М., 

Машиностроение, 1986, 384 с. 
7. Новиков Н.Н. Структура и структурно-чувствительные свойства реальных кристаллов. К., 

«Вища школа», 1983, 264 с. 
8. Займовский В.А., Колупаева Т.Л. Необычные свойства обычных металлов. М., «Наука», 

1984, 192 с. 
                                         
1 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
2 В тому числі Інтернет ресурси 


