
Опис навчальної дисципліни     ВВ2.2.01  
                                                                       шифр 
Основи матеріалознавства 

Загальні характеристики 
дисципліни 

Навчальне навантаження 
з дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 
ЄКТС 
Загальна кількість годин - 90 Спеціальінсть 

014.05 Середня освіта 
(Хімія*) 
  

Денна Заочна 

Лекції 
14 8 

Освітній рівень: 
магістр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

– – 

Методи навчання: 
1) методи організації і здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності 
(словесні і практичні, індуктивні і 
дедуктивні, репродуктивні і 
проблемно-пошукові, самостійні 
та під керівництвом викладача);  
2) методи стимулювання і 
мотивації навчальної діяльності 
(організація навчальних 
дискусій);  
3) методи контролю і 
самоконтролю (індивідуальне і 
фронтальне опитування, письмові 
модульні контрольні роботи, 
лабораторний контроль, 
розрахункові роботи).  

Статус дисципліни: 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 
28 2 Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: - 2    Індивідуальна робота: 
– – Семестри: 3 Самостійна робота: 

Форми поточного контролю: 
Захист індивідуальних робіт 
Захист лабораторних робіт 
Модульні контрольні роботи 
 

48 80  Тижневе навантаження (год):  
аудиторних – 3 год. 
самостійна робота – 3,5 год. 

Співвідношення аудитор-
них годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання – неорга-
нічна, фізична хімія, основи хімії 
високомолекулярних сполук 

1/1 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
 
Залік  
   

Мета і завдання навчальної дисципліни «Основи матеріалознавства»: формування у 
майбутніх учителів хімічного світогляду в галузі сучасних технологій, що інтенсивно 
розвиваються на основі нових матеріалів зі специфічними фізико-хімічними 
властивостями; глибокого розуміння основних перспективних напрямків розвитку 
хімічної науки; компетентностей щодо нових сучасних матеріалів та галузей їх 
застосування; вмінь та навичок дослідження фізико-хімічних властивостей сучасних 
матеріалів. 
Програма навчальної дисципліни «Основи матеріалознавства» складається з таких 
змістових модулів: матеріали на основі неорганічних речовин та їх властивості; будова 
та властивості матеріалів на основі органічних речовин. 
Бібліографія: 1.Дзядикевич Ю. В. Матеріали в техніці : навч. посіб. / Ю. В. Дзядикевич. - 
Т. : Економічна думка, 2009. - 204 с. 2. Мережко Н.В. Матеріалознавство і технологія 
матеріалів: підручник: [для вищих навч. закл.] / Н.В. Мережко, Н.К. Зіміна, С.О. Сіренко, 
О.І. Сім’ячко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 352 с. 



Опис навчальної дисципліни       ВВ2.2.02 
    Основи хімії сучасних матеріалів     

назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни 

Навчальне навантаження 
з дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань 
01 Освіта Кількість кредитів - 3 

Загальна кількість годин - 90 Спеціальінсть 
014.05 Середня освіта 
(Хімія*) 
  

Денна 
 

Лекції 
14 8 

Освітній рівень: 
магістр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

– – 

Методи навчання: 
1) методи організації і здійснен-
ня навчально-пізнавальної 
діяльності (словесні і практичні, 
індуктивні і дедуктивні, 
репродуктивні і проблемно-
пошукові, самостійні та під 
керівництвом викладача);  
2) методи стимулювання і 
мотивації навчальної діяльності 
(організація навчальних 
дискусій);  
3) методи контролю і 
самоконтролю (індивідуальне і 
фронтальне опитування, письмові 
модульні контрольні роботи, 
лабораторний контроль, 
розрахункові роботи).  

Статус дисципліни: 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 
28 2 Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: - 2    Індивідуальна робота: 
–  Семестри: 3 Самостійна робота: 

Форми поточного контролю: 
Захист індивідуальних робіт 
Захист лабораторних робіт 
Модульні контрольні роботи 
 

48 80 Тижневе навантаження (год):  
аудиторних – 3 год. 
самостійна робота – 3,5 год. 

Співвідношення аудитор-
них годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання – неорга-
нічна, фізична хімія, основи хімії 
високомолекулярних сполук 

1/1 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
 
Залік  
 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Основи хімії сучасних матеріалів»: 
формування у майбутніх викладачів компетентності в галузі сучасних хімічних 
технологій, що інтенсивно розвиваються на основі нових матеріалів зі специфічними 
фізико-хімічними властивостями; глибокого розуміння основних перспективних 
напрямків розвитку хімічної науки; обізнаності у властивостях нових сучасних 
матеріалів та галузях їх застосування; вмінь та навичок дослідження фізико-хімічних 
властивостей сучасних матеріалів. 
Програма навчальної дисципліни «Основи хімії сучасних матеріалів» складається 
з таких змістових модулів: новітні матеріали на основі неорганічних речовин та їх 
властивості; будова та властивості сучасних матеріалів на основі органічних речовин. 
Бібліографія: 1.Дзядикевич Ю. В. Матеріали в техніці : навч. посіб. / Ю. В. Дзядикевич. 
- Т. : Економічна думка, 2009. - 204 с. 
2. Мережко Н.В. Матеріалознавство і технологія матеріалів: підручник: [для вищих 
навч. закл.] / Н.В. Мережко, Н.К. Зіміна, С.О. Сіренко, О.І. Сім’ячко. - К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. - 352 с. 

 


