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1. Мета дисципліни – отримання знань з основ симетрії сучасних 

функціональних матеріалів та їх структури, оволодіння основами методик 

теоретичного та експериментального дослідження структури сприяння розвитку 

логічного і аналітичного мислення студентів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати основи загальної фізики, квантової механіки, знання теоретичних основ. 

2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, диференціальних 

та інтегральних рівнянь, загальної фізики  

3. Володіти елементарними навичками користування персональним комп’ютером. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Спеціальна навчальна дисципліна «Структура 

функціональних матеріалів» є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона є спеціальною дисципліною для 

вивчення фізико-математичних дисциплін. 

4. Завдання (навчальні цілі): формування фізичного мислення у студентів в межах 

матеріалу, що вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу 

спецкурсів,  передбачених програмою спеціалізації. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати:   формулювання понять та основні закони 

симетрії і будови функціональних матеріалів, 

включаючи сучасні наноматеріали, пояснювати 

властивості цих матеріалів, обумовлені їх 

структурою. 
 

Лекції, 

лабораторні 

роботи, 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи,  

іспит 

50 

1.2 Вміти: розв’язувати стандартні задачі, виробити 

навички в роботі з лабораторним обладнанням, 

набути навичок самостійного використання і 

вивчення літератури. 

Лекції,  

лабораторні 

роботи, 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи,  

Опитування в 

процесі лекції, 

перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи, іспит 

50 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 

  +  

   + 

   + 

7. Схема формування оцінки: 

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

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  

1.  Модульна контрольна робота 1 (10 балів – 20 балів).  Захист реферату 1 (5 балів –10 балів). 

2. Модульна контрольна робота 2 (10 балів – 20 балів). Захист реферату 2 (5 балів – 10 балів).  

        

Підсумкове оцінювання у формі заліку:  

 Частина 1 (за наявності) Частина 2 (за наявності) Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 0 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 30 балів. 

7.2. Організація оцінювання:  

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається із 2 змістових 

модулів. Система оцінювання знань включає поточний, модульний та семестровий контроль 

знань. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми 

поточного контролю: оцінювання домашніх робіт, письмових самостійних завдань, тестів та 

контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять. Модульний контроль: 2 

модульні контрольні роботи. Студент може отримати максимально за модульні контрольну роботу 

60 балів (по 30 балів за кожну). Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту 

(40 балів). Екзаменаційний білет включає 2 теоретичні питання (по 20 балів) та задачу (20 балів). 

 

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 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..    Тематичний  план  лекцій і лабораторних занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 

лаборат

орні 

 

Самості
йна 

робота 

Змістовий модуль 1 Структура кристалічних функціональних матеріалів 

1 
Тема 1  Кристалічні гратки та їх симетрія 

Просторові гратки Браве для триклинної сингонії    
4 

3 

4 

2 
Тема 2.  Кристалографія площин та напрямків Просторові 
гратки Браве для кубічної сингонії    

4 6 

3 
Тема.3. Стереографічна проекція кристалів 

Індекси Браве-Міллера площин і напрямків для гексагональних 

кристалів. 

4  6 

4 
Тема 4. Кристалічні структури 

Обернена гратка для об’ємноцентрованих кубічних кристалів. 
6 3 6 

Змістовий модуль 2 Структура полімерів та наноматеріалів 

5 
Тема 5.  Структура полімерів 

Перетворення індексів і площин в кристалах ромбоедричної 

симетрії. 

4 3 4 

6 

Тема 6.  Структура фулеренів 

Стереографічна і гномостереографічна проекції 

гексагональних кристалів. 
4 3 6 

7 

Тема 7.  Структура нанотрубок 

Застосування стереографічних проекцій для орієнтації вісі 

зони. 
4 2 8 

 ВСЬОГО 30 14 45 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 30 год. 

Лабораторні заняття – 14 год. 

Консультації - ___ год. 

Самостійна робота - 45 год. 

 
9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Келли А., Гровс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах. – М.: Мир, 1974. 

– 496 с. 

2. Кушта Г.П. Введение в кристаллографию. – Львов, Высшая школа, 1976. – 238 

с. 

3. Вайнштейн Б.К. Симметрия кристаллов. Методы структурной 

кристаллографии. – М.:Наука, 1979. – 383 с. 

4. Петренко П.В. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне 

наближення. – Київ, ВПЦ Київський університет, 2005. – 248 с. 

5. Марихин В.А., Мясникова Л.П. Надмолекулярная структура полимеров. – 

Ленинград, Химия, 1977. – 236 с. 

6. Бартенев Г.М., Френкель С.Я. Физика полимеров. – Ленинград, Химия, 1990. – 

430 с. 
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7. Сидоров Л.Н., Юровская М.А., Трушков И.В., Иоффе И.Н. Фуллерены. – М.: 

Экзамен, 2005. – 688 с. 

8. Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые 

материалы ХХI века. – М.: Техносфера, 2003. – 336 с. 

9. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – М.: Техносфера, 2005. – 336 с. 

Додаткова: 
10. Хачатурян А.Г. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. – М.: 

Наука, 1974. – 384 с. 

11. Иверонова В.И., Кацнельсон А.А. Ближний порядок в твердых растворах. – М.: 

Наука, 1977. – 255 с. 

12. Шаскольская М.П. Кристаллография. – М.: Высшая школа, 1984. – 376 с. 

13. Николин Б.И. Многослойные структуры и политипизм в металлических сплавах. – 

Киев, Наукова думка, 1984. – 240 с. 

14. Баррет Ч.С., Масальский Т.Б. Структура металлов. Часть I. Часть II – М.: 

Металлургия, 1984. – 352 с. 

15. Елецкий А.В., Смирнов Б.М. Фуллерены. – УФН, 1993. – т.163, №2, с.33-60. 

16. Елецкий А.В., Смирнов Б.М. Фуллерены и структуры углерода. – УФН, 1995. – 

т.165, №9, с.977-1009. 

17. Елецкий А.В. Углеродные нанотрубки.. – УФН, 1997. – т.167, №9, с.945-972. 

18. Макарова Т.Л. Электрические и оптические свойства мономерных и 

полимеризованных фуллеренов. – ФТП, 2001. – т.35, вып.3. – с.257-293. 

19. Елецкий А.В. Механические свойства углеродных наноструктур и материалов на их 

основе. – УФН, 2007. – т.177, №3, с.223-274. 

Задачники 
1. Уманский М.М., Золина З.К. Сборник задач по рентгеноструктурному анализу. - М.: 

Московский университет, 1975. – 232 с. 

2. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгенографический и 

электроннооптический анализ. – М.: Металлургия, 1990. – 366 с. 
 

 

Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 

 


