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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Актуальні проблеми сучасної прикладної фізики та 

наноматеріалів” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми підготовки _phD, доктор філософїї  

 

спеціальності Прикладна фізика і наноматеріали________________________________ 

 

спеціалізації Обробка даних _________________________________________________ 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: отримання знань з фізичних основ 

сучасних матеріалів і методів, найбільш актуальних напрямів їх розвитку, перспектив 

практичного використання, оволодіння основами методик створення, теоретичного і 

експериментального дослідження властивостей, оцінки ефективності. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: формування фізичного мислення у 

аспірантів в межах матеріалу, що вивчається. Дисципліна готує аспірантів до роботи в 

напрямку створення та дослідження нових перспективних для практичного використання 

функціоналізованих наноструктурних матеріалів і нанокомпозитів із заданими 

властивостями. 

 

 1.3. Кількість кредитів 3 

 

1.4. Загальна кількість годин 90 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік) 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

-й -й 

Семестр 

-й -й 

Лекції 

9 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

9 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

В результаті освоєння дисципліни аспірант повинен знати: формулювання понять в 

галузі фізики наноматеріалів, що в ній застосовуються; нанотехнологій їх отримання; 
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основні властивості і функціональні можливості наноматеріалів і нанокомпозитів, 

напрями і перспективи практичного використання та особливості застосування 

В результаті освоєння дисципліни студент повинен вміти: використовувати знання та 

навички стосовно підходів до розробок та експериментального дослідження властивостей 

нових наноматеріалів, пояснювати їх властивості, визначати необхідне лабораторне 

дослідне обладнання, порівнювати експериментальні дані з теоретичними з метою оцінки 

ефективності матеріалів та набути навичок самостійного використання і вивчення 

літератури. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Фізичні основи розробки новітніх матеріалів 

Тема 1.Фізичні основи нанотехнологій. 

Вступ. Речовина в нанорозмірному стані. Розмірне квантування. Розмірні ефекти. 

Квантові точки, нитки, площини. Фізичні основи нанотехнологій. Наносистеми, 

наноматеріали, нанотехнології. Загальні поняття. Сучасний стан, проблематика та рівень 

досліджень. Нанотехнології для медицини і біології . Актуальні наноматеріали та їх 

застосування. Нановолокна, нанотрубки, нановіскери, дендримери. Штучні атоми і 

молекули. Методи отримання. Застосування. Функціоналізовані наноматеріали і 

нанокомпозити на основі діоксиду кремнію. Синтез, будова та сорбційні властивості 

функціоналізованих мезопористих кремнеземів. 

Тема 2. Фізика супрамолекулярних структур.  

Супрамолекулярні структури. Взаємодії на міжфазній поверхні та їх роль у 

формуванні супрамолекулярних структур. Структури типу «хазяїн-гість», «ключ- замок». 

Приципи розпізнавання. Розробка біоактивних препаратів комбінованої дії. 

Наноматеріали для удосконалення біотехнологій. Огляд методів синтезу наноматеріалів і 

супрамолекулярних структур та дослідження їх властивостей. Модифікування поверхні 

наноструктур. Темплатний синтез. Темплатний синтез вуглецевих, кремнеземних та 

оксид-цинкових нанотрубок. 

 

Розділ 2. Фізика новітніх магніточутливих нанокомпозитів та нанотехнологій 

Тема 3. Фізика нанорозмірного магнетиту. 

Нанодисперсний магнетит і його властивості. Методи синтезу нанорозмірного 

магнетиту. Проблема агрегації. Однодоменні наночастинки. Властивості нанорозмірного 

однодоменного магнетиту. Суперпарамагнетизм і ферімагнетизм наночастинок магнетиту. 

Методи досліджень. 

Тема 4. Фізика модифікування поверхні наноструктур. 

 Модифікування поверхні наноматеріалів. Методи досліджень властивостей поверхні. 

Модифікування поверхні магнетиту. Хімічні та фізичні методи. Природа модифікованої 

поверхні та її властивості. Модифікатори та їх функції. Створення наноматеріалів із 

заданими властивостями. Нанокомпозити. Методи отримання нанокомпозитів. 

Багаторівневе модифікування наноматеріалів. Наноархітектура. Поліфункціональні 

нанокомпозити з функціями нанороботів. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Фізичні основи розробки новітніх матеріалів 

Тема 1. Фізичні 

основи 

нанотехнологій. 

22 2 2   18       

Тема 2. Фізика 

супрамолекулярних 

структур. 

22 2 2   18       

Разом за розділом 1 44 4 4   36       

Розділ 2. Фізика новітніх магніточутливих нанокомпозитів та нанотехнологій 

Тема 3. Фізика 

нанорозмірного 

магнетиту. 

22 2 2   18       

Тема 4. Фізика 

модифікування 

поверхні 

наноструктур. 

24 3 3   18       

Разом за розділом 2 46 5 5   36       

Усього годин 90 9 9   72       

 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фізичні основи нанотехнологій. 2 

2 Фізика супрамолекулярних структур. 2 

3 Фізика нанорозмірного магнетиту. 2 

4 Фізика модифікування поверхні наноструктур. 3 

 Разом   9 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Фізичні основи нанотехнологій 9 

2 Актуальні наноматеріали та їх застосування 9 

3 Функціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити на основі 

діоксиду кремнію 

9 

4 Взаємодії на міжфазній поверхні та їх роль у формуванні 

супрамолекулярних структур 

9 

5 Огляд методів синтезу наноматеріалів і супрамолекулярних 

структур та дослідження їх властивостей 

9 

6 Властивості нанорозмірного однодоменного магнетиту 9 

7 Створення наноматеріалів із заданими властивостями 9 
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8 Поліфункціональні нанокомпозити з функціями нанороботів 9 

 Разом  72 

 

 
6. Індивідуальні завдання 

 Не передбачені 

 

7. Методи контролю 

                                                                        
8. Схема нарахування балів 

  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

за
л
ік

о
в
а 

р
о

б
о

та
 Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 

р
о

б
о

та
 

 Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

е 

за
в
д

ан
н

я
 

Р
аз

о
м

 

Т1 Т3 Т3 Т4 

6 6 6 6 - 16 40 60 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. І.В. Уварова, П.П. Горбик, С.В. Горобець, О.А. Іващенко, Н.В. Ульянчич. 

Наноматеріали медичного призначення. Київ, Наукова думка, 2014. 415 с.  

2. П.П. Горбик, С.В. Горобець, М.П. Турелик, В.Ф. Чехун, А.П. Шпак. 

Біофункціоналізація наноматеріалів і нанокомпозитів. К.: Наукова думка, 2011.  

3. П.П. Горбик, В.В. Туров. Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, 

экологии. Ред. А.П. Шпак, В.Ф. Чехун. К.: Наукова думка, 2011.  

4. П.П. Горбик. Нанокомпозити з функціями медико-біологічних нанороботів: синтез, 

властивості, застосування. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2013, т.11,№ 2, с. 

323-436. 

Допоміжна література 
1. Roco M.C. Nanotechnology research directions / M.C. Roco, R.S. Williams , P. Alivisatos // 

Vision for Nanotechnology R&D in the Next Decade. – 2002. – V. 156. – 171 p. (рос. видання: 

Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований DJVU. 

Под ред. М. К. Роко, Р. С. Уильямса и П. Аливисатоса. Нанотехнологии: Наука будущего 

CHM. 2002).  
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2. С.П. Губин, Ю.А. Кокшаров, Г.Б. Хомутов, Г.Ю. Юрков. Магнитные наночастицы: 

методы получения, строение, свойства. Успехи химии, 74(6), 2005. С. 539-574.  

3. Физико-химия наноматериалов и супрамолекулярных структур (Ред. А. П. Шпак, П. П. 

Горбик) (К.: Наукова думка: 2007), т. 1, 2.  

4. Шлиомис М.И. Магнитные жидкости // УФН – 1974. – Т. 112. – Вып. 3. – С. 427 – 458. 

5. Розенцвейг Р. Феррогидродинамика. – М.: Мир, 1989. – 357 с.  

6. Фертман В.Е. Магнитные жидкости /. – Минск: Высш. шк., 1988. – 179 с.  

7. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. Пер. с англ., 2-е изд. - 

М.: Мир,1984. - 306 с. 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 
 

1. http://venec.ulstu.ru/ - электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных 

изданий УлГТУ 

2. http://window.edu.ru/ - информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

3. http://poiskknig.ru – электронная библиотека учебников Мех-Мата МГУ, Москва 

4. http://www.mathnet.ru.ru/ - общероссийский математический портал 

5. http://www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета Московского государственного университета 

6. http://onlinelibrary.wiley.com - научные журналы издательства Wiley&Sons 

7. http://www.sciencedirect.com/ - научные журналы издательства Elsevier 

 

http://venec.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
http://poiskknig.ru/
http://www.mathnet.ru.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/

