
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Використання  комп'ютерних  технологій  у
дослідженні  ВМС  

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Шосткинський  інститут  СумДУ.  Кафедра
хімічної  технології  високомолекулярних
сполук  ШІ  СумДУ

Розробник(и) Тимофіїв Сергій Владиславович

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень,
QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів протягом 1-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг становить 5 кредитів ЄКТС, 150 годин,
з яких 32 години становить контактна робота з
викладачем  (16  годин  лекцій,  16  годин
практичних  занять),  118  годин  становить
самостійна  робота

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни
Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для
освітньої  програми  "Хімічні  технології
високомолекулярних  сполук"

Передумови для вивчення
дисципліни

Необхідні знання з: вищої математики, фізики,
о р г а н і ч н о ї  х і м і ї ,  ф і з и ч н о ї  х і м і ї ,
програмування, математичне моделювання та
оптимізація об’єктів хімічної технології, хімія
і фізика високомолекулярних сполук

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців, що володіють системою теоретичних
знань  і  умінь  в  області  математичного  моделювання  на  основі  формування  системного
мислення,  уявлення  про  фізико-хімічну  суть  химіко-технологічніх  процесів  виробництва
ВМС,  розуміння  принципів  математичного  моделювання  і  їх  вживання  в  практичній
діяльності. Формування знань і умінь в області розробки математичних моделей в хімічній
технології виробництва та дослідження властивостей ВМС.

4. Зміст навчальної дисципліни



Тема 1 Способи моделювання
 

Предмет «Використання комп'ютерних технологій у дослідженні ВМС». Загальні поняття
і терміни. Передбачення властивостей полімерів за структурною формулою мономера.
Матеріальне та ідеальне моделювання. Фізичне і аналогове моделювання. Інтуїтивне і
знакове моделювання. Адекватність, похибка і чутливість моделі.

Тема 2 Типи моделювання та їх структури
 

Стохастичні, статистичні і детерміновані моделі. Вимоги до математичного опису об'єкта,
що моделюється.

Тема 3 Типи полімерів
 

Карбоцепні полімери, гетероцепні полімери, високомолекулярні з'єднання зі спареними
зв'язками. Сополімери, прищеплені сополімери. Типи відгалужень від основного ланцюга.
Утворення просторових сіток.

Тема 4 Упаковка макромолекул і густина полімерів
 

Метод інкрементів: власний (Ван Дер Ваальсовий) об'єм повторюваної ланки полімеру.
Інкремент  власного  об'єму  атома.  Коефіцієнт  молекулярної  упаковки.  Залежність
коефіцієнта молекулярної упаковки від температури. Залежність густини полімеру від
температури в склоподібному і високоеластичному станах. Зв'язок між вільним об'ємом
полімерів, коефіцієнтом молекулярної упаковки і пористою структурою.

Тема 5 Температурний коефіцієнт об'ємного розширення
 

Температурний  коефіцієнт  об'ємного  розширення  при  температурах  нижче  і  вище
температури  стекловання  полімеру.  Частка  вільного  об'єму  полімеру.  Параметри  для
розрахунку  температурного  коефіцієнта  об'ємного  розширення  полімерів  в
склоподібному  стані.

Тема 6 Температура стекловання полімерів.
 

Методи визначення температури стекловання. Молекулярна маса сегменту. Залежність
температури  стекловання  від  молекулярної  маси  полімеру.  Розрахунок  температури
стекловання  лінійних  і  сітчастих  полімерів.  Вплив  довжини  і  типу  розгалужень  в
полімерах на температуру стекловання, побудова моделей.

Тема 7 Температура термічної деструкції полімерів
 

Розрахунок  температури  термічної  деструкції  полімерів.  Вплив  водневих  зв'язків  і
диполь-дипольної взаємодії полярних груп повторюваної ланки полімеру на температуру
деструкції.

Тема 8 Розчинність полімерів
 

Параметр  розчинності  Гільдебранта.  Густина  енергії  когезії.  Критерій  розчинності.
Оцінка розчинності полімеру в органічному розчиннику.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:



РН1
Свідомо  застосовувати  вивчені  закони,  механізми  явищ,  функціональні
можливості  сучасних  систем  комп’ютерної  математики  та  комп’ютерної
хімії при рішенні практичних задач

РН2
Використовуючи теоретичні положення проводити основні типи розрахунків
хімічних процесів і апаратів, що потребують використання комп’ютерних
програмних засобів

РН3 Застосовувати сучасні комп’ютерні засоби для розв’язання основних задач
хімічної технології ВМС

РН4 Розраховувати основні властивості полімерів по структурній формулі ланки
полімеру, що повторюється

РН5 Розраховувати можливість розчинення полімеру у органічному розчиннику
або у іншому полімері

РН6 Логічно  та  послідовно  висловлювати  сутність  роботи,  привселюдно
захищати  прийняті  технологічні  рішення

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.
Для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія:

ПР2
Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і
обладнання  виробництв  хімічних  речовин  та  матеріалів  на  їх  основі,
систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію

ПР7

Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших
джерелах  пошук  необхідної  інформації  з  хімічної  технології,  процесів  і
обладнання  виробництв  хімічних  речовин  та  матеріалів  на  їх  основі,
систематизувати, і аналізувати та оцінювати

ПР9 Досліджувати  процеси  хімічної  технології  високомолекулярних  сполук  з
використанням комп’ютерних технологій.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Способи моделювання

Лк1 "Способи моделювання" (денна)
 

Предмет «Використання комп'ютерних технологій у дослідженні ВМС». Загальні поняття
і терміни. Передбачення властивостей полімерів за структурною формулою мономера.
Матеріальне та ідеальне моделювання. Фізичне і аналогове моделювання. Інтуїтивне і
знакове моделювання. Адекватність, похибка і чутливість моделі.

Тема 2. Типи моделювання та їх структури

Лк2 "Типи моделювання та їх структури" (денна)
 

Стохастичні, статистичні і детерміновані моделі. Вимоги до математичного опису об'єкта,
що моделюється.

Тема 3. Типи полімерів



Лк3 "Типи полімерів" (денна)
 

Карбоцепні полімери, гетероцепні полімери, високомолекулярні з'єднання зі спареними
зв'язками. Сополімери, прищеплені сополімери. Типи відгалужень від основного ланцюга.
Утворення просторових сіток.

Пр3  "Побудова  моделей  залежності  температур  стекловання  від  довжини  і  типу
відгалуження для різних ланок полімерів." (денна)
 

Проведення розрахунків та побудова моделей

Тема 4. Упаковка макромолекул і густина полімерів

Лк4 "Упаковка макромолекул і густина полімерів" (денна)
 

Метод інкрементів: власний (Ван Дер Ваальсовий) об'єм повторюваної ланки полімеру.
Інкремент  власного  об'єму  атома.  Коефіцієнт  молекулярної  упаковки.  Залежність
коефіцієнта молекулярної упаковки від температури. Залежність густини полімеру від
температури в склоподібному і високоеластичному станах. Зв'язок між вільним об'ємом
полімерів, коефіцієнтом молекулярної упаковки і пористою структурою.

Тема 5. Температурний коефіцієнт об'ємного розширення

Лк5 "Температурний коефіцієнт об'ємного розширення" (денна)
 

Температурний  коефіцієнт  об'ємного  розширення  при  температурах  нижче  і  вище
температури  стекловання  полімеру.  Частка  вільного  об'єму  полімеру.  Параметри  для
розрахунку  температурного  коефіцієнта  об'ємного  розширення  полімерів  в
склоподібному  стані.

Тема 6. Температура стекловання полімерів.

Лк6 "Температура стекловання полімерів" (денна)
 

Методи визначення температури стекловання. Молекулярна маса сегменту. Залежність
температури  стекловання  від  молекулярної  маси  полімеру.  Розрахунок  температури
стекловання  лінійних  і  сітчастих  полімерів.  Вплив  довжини  і  типу  розгалужень  в
полімерах на температуру стекловання, побудова моделей.

Пр1  "Побудова  моделей  залежності  температур  стекловання  від  довжини  і  типу
відгалуження для різних ланок полімерів." (денна)
 

Проведення розрахунків та побудова моделей

Пр2  "Побудова  моделей  залежності  температур  стекловання  від  довжини  і  типу
відгалуження для різних ланок полімерів." (денна)
 

Проведення розрахунків та побудова моделей

Пр3  "Побудова  моделей  залежності  температур  стекловання  від  довжини  і  типу
відгалуження для різних ланок полімерів." (денна)
 

Проведення розрахунків та побудова моделей

Тема 7. Температура термічної деструкції полімерів



Лк7 "Температура термічної деструкції полімерів" (денна)
 

Розрахунок  температури  термічної  деструкції  полімерів.  Вплив  водневих  зв'язків  і
диполь-дипольної взаємодії полярних груп повторюваної ланки полімеру на температуру
деструкції.

Пр4  "Побудова  моделей  залежності  температур  деструкції  від  довжини  і  типу
відгалуження  для  різних  ланок  полімерів."  (денна)
 

Проведення розрахунків та побудова моделей

Пр5  "Побудова  моделей  залежності  температур  деструкції  від  довжини  і  типу
відгалуження  для  різних  ланок  полімерів."  (денна)
 

Проведення розрахунків та побудова моделей

Пр6  "Побудова  моделей  залежності  температур  деструкції  від  довжини  і  типу
відгалуження  для  різних  ланок  полімерів."  (денна)
 

Проведення розрахунків та побудова моделей

Тема 8. Розчинність полімерів

Лк8 "Розчинність полімерів" (денна)
 

Параметр  розчинності  Гільдебранта.  Густина  енергії  когезії.  Критерій  розчинності.
Оцінка розчинності полімеру в органічному розчиннику

Пр7 "Оцінка розчинності полімеру в органічному розчиннику" (денна)
 

Проведення розрахунків

Пр8 "Оцінка розчинності полімеру в органічному розчиннику" (денна)
 

Проведення розрахунків

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Конспектування

НД2 Виконання практичних завдань

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Практичні заняття

МН3 Самонавчання  у  віддалених  системах:  OCW  СумДУ  (LecturED),  Google
Classroom, MIX, Google Meet та у форматі Yоu tubе-каналу.

Лекції  надають  студентам  матеріали  з  системи  спеціальних  знань  з  Використання
комп'ютерних  технологій  у  дослідженні  ВМС,  методами  рішення  задач  (РН  1).  Лекції
доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати
теоретичні  знання  на  практичних  прикладах  (РН 1,  РН  2,  РН  3,  РН  4).  Самостійному



навчанню сприятиме підготовка до лекцій, практичних занять

Під час проведення занять студенти отримують навички комунікації, вміння працювати в
команді, здатність логічно і системно мислити, креативність; навички письмової комунікації,
аргументовано висловлювати свої думки. Підготовка до практичних робіт та їх виконання
розвиває у студентів навички до синтезу та аналізу інформації, планування та виконання
розрахунків,  вміння  використовувати  компьютерних  програм,  висловлення  думок  у
письмовій  та  усній  формі.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами

МФО2 Настанови викладача в процесі виконання практичних завдань

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Участь у дискусії та обговоренні лекційного матеріалу

МСО2 Складання комплексного письмового модульного контролю

МСО3 Звіт за результатами виконання практичних робіт

Контрольні заходи:

2 семестр 100 балів

МСО1. Участь у дискусії та обговоренні лекційного матеріалу 16

16x1 16

МСО2. Складання комплексного письмового модульного контролю 40

40



МСО3. Звіт за результатами виконання практичних робіт 44

44

Контрольні заходи в особливому випадку:

2 семестр 100 балів

МСО1. Участь у дискусії та обговоренні лекційного матеріалу 16

16x1 16

МСО2. Складання комплексного письмового модульного контролю 40

40

МСО3. Звіт за результатами виконання практичних робіт 44

44

Форма  підсумкового  контролю  –  залік.  Студент,  який  впродовж  навчального  періоду
виконав усі  заплановані  види навчальної  роботи та  за  наслідками модульних атес-тацій
набрав необхідну кількість рейтингових балів, яка відповідає позитивній оцінці (не менше 60
балів),  отримує  семестрову  оцінку  у  відповідності  до  набраних  рейти-нгових  балів.
Складання  заходу  підсумкового  семестрового  контролю  (ПСК)  з  метою  підвищення
позитивної  оцінки не здійснюється.  Студент,  який впродовж поточної  роботи не набрав
кількість  рейтингових  балів,  що  відповідає  позитивній  оцінці,  але  не  менше  35  балів,
зобов’язаний складати захід ПСК. Складання заходу ПСК здійсню-ється після завершення
модульно-атестаційного циклу у семестрі або екзаменаційної сесії, якщо вона передбачена.
При успішному складанні заходу ПСК використовується оцінка «задовільно» (ECTS - “E”) –
60  балів,  яка  засвідчує  виконання  студентом  міні-мальних  вимог  без  урахування
накопичених балів. Студент має право на два скла-дання ПСК: викладачу та комісії; Студент,
який за наслідками модульних атестацій набрав кількість рейтингових балів менше 35, не
допускається  до  ПСК,  отримує  оцінку  «незадовільно»  (за  шкалою  ECTS  –  «F»)  і
відраховується з університету.

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Мультимедіа,  відео-  і  звуковідтворювальна,  проєкційна  апаратура
(відеокамери,  проєктори,  екрани,  смартдошки  тощо)

ЗН2 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережи

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1
Методы  компьютерного  моделирования  для  исследования  полимеров  и
биополимеров / Отв. ред. В. А. Иванов, А. Л. Рабинович, А. Р. Хохлов. М.:
Либроком, 2009. – 696 с.

Допоміжна література
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2
Зотов  С.Б. ,  Тужиков  О.О.,  Алейникова  Т.П.  Моделирование
технологических процессов синтеза высокомолекулярных соединений — Уч.
пособие — Волгоград: ВолгГТУ, 2006. — 110 с.

3
Аскадский  А.А.,  Кондращенко  В.И.  Компьютерное  материаловедение
полимеров. т.1. Атомно-молекулярный уровень. — М.: Научный мир, 1999,
— 534 с.

4 А. А. Самарский, А. П. Михайлов. Математическое моделирование. Идеи.
Методы. Примеры. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 320 с.


