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 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 

(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 

коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 

факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 

роботи (заступником директора коледжу). 



ВСТУП 

Навчальна дисципліна “ Фізика  функціональних нанокомпозитів ” є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань природничі науки  з напряму 

підготовки 6.040203     фізика 

Дана дисципліна        нормативна  за спеціальністю  8.04020302     

фізика конденсованого стану  

Викладається у __V___ семестрі _ІII___ курсу _бакалавратури_ 

в обсязі – _72 год.
 2

 ( 2_ кредити) зокрема: лекції – 14_ год., лабораторні 

роботи – 14 год., самостійна робота – 44 год. У курсі передбачено _2__ 

змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна –

заліком. 

 

Мета дисципліни – отримання знань з фізичних основ  сучасних 

матеріалів і методів, що використовуються в клінічній і експериментальній 

онкології, найбільш актуальних напрямів їх розвитку, перспектив практичного 

використання, оволодіння основами методик створення, теоретичного і 

експериментального дослідження властивостей, оцінки ефективності, сприяння 

розвитку логічного і аналітичного мислення студентів. 

 

Завдання – формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що 

вивчається. Дисципліна готує студентів до роботи в напрямку створення та 

дослідження нових перспективних для практичного використання 

функціоналізованих наноструктурних матеріалів і нанокомпозитів із заданими 

властивостями для  онкології, а також до сприймання матеріалу подальших 

спецкурсів,  передбачених програмою спеціалізації. 

 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: формулювання понять в галузі фізики нанокомпозитів і 

функціоналізованих наноматеріалів, що в ній застосовуються;  нанотехнологій 

їх отримання; основні властивості і функціональні можливості  наноматеріалів і 

нанокомпозитів, напрями і перспективи практичного використання та 

особливості застосування.  

вміти: використовувати знання та навички стосовно підходів до розробок та  

експериментального дослідження властивостей нових функціоналізованих 

наноматеріалів для онкології, 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. 
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 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 



 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна “Фізика 

функціональних нанокомпозитів” є складовою частиною циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона є 

спеціальною дисципліною в програмі вивчення фізико-математичних 

дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна 

базується на рівні знань кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.040203 – 

фізика блоку   фізика функціональних матеріалів третього року навчання. 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 5 - 7. Обов’язковим для заліку є отримання мінімальної кількості балів на 

кожній модульній контрольній. 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ  2 

Min. – 12 балів Max– 20 балів Min.  – 12 балів Max. – 20 балів 
Усна відповідь     
Доповнення     

…     
Модульна контрольна 
робота 1 

       12     20   

Модульна 
контрольна робота 2 

      12        20 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання заліку 

обов’язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем 

знань..  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит  Підсумкова оцінка 

Мінімум    12 12 22 /36 60 

Максимум                 20                       20 40/60 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 



Шкала відповідності (за умови заліку) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 100 – бальною 

шкалою 

За 
національною 

шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



  

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 

ЗММІІССТТООВВННИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11..  

  

Фізичні основи розробки новітніх матеріалів.   

Тема 1. Фізичні основи нанотехнологій.                                               (6 год.) 

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.             (6 год.)                   
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.  

Нанокапсулювання лікарських сполук. 

 

Тема 3. Фізика нанорозмірного магнетиту.                                        (6 год.) 

Нанодисперсний магнетит і його властивості. Методи синтезу 

нанорозмірного магнетиту. Проблема агрегації. Однодоменні наночастинки. 

Властивості нанорозмірного однодоменного магнетиту. Суперпарамагнетизм і 

ферімагнетизм наночастинок магнетиту. Методи досліджень. 

Вплив високодисперсних оксидів та низькоінтенсивного 

електромагнітного випромінювання на активність біологічних систем. 

 

Тема 4. Фізика модифікування поверхні наноструктур.                (21 год.) 
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. 

  



 

ЗММІІССТТООВВННИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22..  

  

Фізика новітніх магніточутливих нанокомпозитів і нанотехнологій                                                                                      

 

Тема 5. Нанокомпозити для онкомедицини.                                     (33 год.) 
Новітні хіміотерапевтичні нанокомпозити для онкомедицини. 

Хіміотерапевтичні препарати. Цисплатин, доксорубіцин. Адсорбційна 

іммобілізація хіміотерапевтичних онкопрепаратів на поверхні магніточутливих 

носіїв. Іммобілізація препаратів на основі платини та дослідження їх 

терапевтичної ефективності на клітинних лініях. Синергізм дії 

хіміотерапевтичних нанокомпозитів. 

Новітні імунотерапевтичні нанокомпозити для онкомедицини. 

Імунотерапевтичні препарати. Антитіла. Нові підходи в імунотерапії. Адсорбція 

і хемосорбція антитіл. Іммобілізація імунотерапевтичних онкопрепаратів на 

поверхні магніточутливих носіїв. Дослідження ефективності на клітинних 

лініях. Синергізм дії нанокомпозитів для імунотерапії. Нанокомпозити 

комбінованої дії, нанороботи. Нові покоління медичних препаратів. 

Тераностики. 

Проблеми трансфузіології. Адсорбція вірусів на поверхні наноматеріалів. 

Розпізнавання вірусів. Супрамолекулярні взаємодії. Імуномагнітні сорбенти. 

Очистка продуктів крові. Новітні адсорбційні засоби для трансфузіології. 

Методи досліджень і контролю.  

Магніточутливі нанокомпозити на основі благородних металів для 

медицини і біології. Синтез і властивості магніточутливих нанокомпозитів, що 

містять наночастинки  благородних металів. Застосування в медицині і біології, 

онкології. Фотодинамічна та фототермальна терапія, застосування в онкології. 

Проблеми і перспективи. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції Л/Р С/Р Інші форми 
контр 

Змістовий модуль 1    

Фізичні основи розробки новітніх матеріалів  

1 Тема 1  Фізичні основи нанотехнологій 2  4  

2 Тема 2.  Фізика супрамолекулярних структур 2  4  

3 Тема. 3. Фізика нанорозмірного магнетиту 2  4  

4 
Тема. 4. Фізика модифікування поверхні 

наноструктур 
2 7 

12  

 Модульна контрольна робота 1    1 

Змістовий модуль 2    

Фізика новітніх магніточутливих нанокомпозитів та 
нанотехнологій 

  

5 Тема 5.  Нанокомпозити для онкомедицини 6 7 20  

 Модульна контрольна робота 2    1 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    1 

 ВСЬОГО 14 14 44 2 

 

 

Загальний обсяг 72 год., в тому числі: 

лекції – 14 год., лабораторні – 14 год., самостійна робота – 44 год. 

 
 



ЗММІІССТТООВВННИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11..  

  

Фізичні основи розробкиновітніх матеріалів  

 

Тема 1. Фізичні основи нанотехнологій.                                                
Лекція 1. Вступ. Речовина в нанорозмірному стані. Розмірне квантування. 

Розмірні ефекти. Квантові точки, нитки, площини. 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.  

Завдання для самостійної роботи (4 години) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

Література [1-4] 

     2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Функціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити на основі діоксиду кремнію. 

Гідратні властивості ДНК і нанокомпозитних систем на її основі.  

Література [3] 

 

 

 

Тема 2. Фізика супрамолекулярних структур.                                    
Лекція 2. 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. Використання супрамолекулярних структур в розробках 

новітніх протипухлинних засобів.  

Завдання для самостійної роботи (4 години) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

Література [1-4] 

     2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення.  

Нанокапсулювання лікарських сполук.  

Література [3] 

 

 

Тема 3. Фізика нанорозмірного магнетиту.                                        

Лекція 3. Нанодисперсний магнетит і його властивості. Методи синтезу 

нанорозмірного магнетиту. Проблема агрегації. Однодоменні наночастинки. 

Властивості нанорозмірного однодоменного магнетиту. Суперпарамагнетизм і 

ферімагнетизм наночастинок магнетиту. Методи досліджень. 

Завдання для самостійної роботи (4 години) 



1. Вивчення матеріалу лекції. 

Література [1-4] 

     2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Вплив високодисперсних оксидів та низькоінтенсивного електромагнітного 

випромінювання на активність біологічних систем 

Література [3] 

 

 

Тема 4. Фізика модифікування поверхні наноструктур.                                       
Лекція 4. Модифікування поверхні наноматеріалів. Методи досліджень 

властивостей поверхні. Модифікування поверхні магнетиту. Хімічні та фізичні 

методи. Природа модифікованої поверхні та її властивості. Модифікатори та їх 

функції. Модифікатори з цитостатичними властивостями.  

Створення наноматеріалів із заданими властивостями. Нанокомпозити. 

Методи отримання нанокомпозитів. 

Багаторівневе модифікування наноматеріалів. Наноархітектура. 

Поліфункціональні нанокомпозити з функціями нанороботів. 

Завдання для самостійної роботи (12 годин) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

Література [1-4]  

      2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Наноструктуровані матеріали на основі полімерів і біополімерів. 

Синтез і властивості блокових і пінних композитів «поліуретан / нанопористий 

вуглець 

 Література [3] 

     3. Підготовка до лабораторних робіт. 

 

Лабораторна робота №1         (3 год.) 

Адсорбційна іммобілізація протипухлинних препаратів на поверхні магнітних 

носіїв та дослідження цитоксичного впливу отриманих нанокомпозитів на 

модельні клітини. 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Проведення фізичних експериментів та вимірювань фізичних величин, 

передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів.  

 

Лабораторна робота №2        (4 год.) 

Синтез багаторівневих наноструктур на основі магнетиту та комплексні 

дослідження їх властивостей.  

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Проведення фізичних експериментів та вимірювань фізичних величин, 

передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів.  



 

 

 

 

ЗММІІССТТООВВННИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22..  

Фізика новітніх магніточутливих нанокомпозитів і нанотехнологій  

  

Тема 5. Фізика новітніх магніточутливих нанокомпозитів і нанотехнологій                                                                                            

(31,5  год.) 
 

Лекція 5. Новітні хіміотерапевтичні нанокомпозити для онкомедицини. 

Хіміотерапевтичні препарати. Цисплатин, доксорубіцин. Адсорбційна 

іммобілізація хіміотерапевтичних онкопрепаратів на поверхні магніточутливих 

носіїв. Іммобілізація препаратів на основі платини та дослідження їх 

терапевтичної ефективності на клітинних лініях. Синергізм дії 

хіміотерапевтичних нанокомпозитів.  

Завдання для самостійної роботи (7 годин) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

Література [1-4]  

     2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Теоретичний аналіз транспорту і утримання магнітокерованих носіїв за 

допомогою магнітного поля.  

Література [3] 

     3. Підготовка до лабораторної роботи. 

 

Лабораторна робота №3         (4 год.) 

Модифікування поверхні нанорозмірного магнетиту та отримання магнітної 

рідини на його основі.  

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Проведення фізичних експериментів та вимірювань фізичних величин, 

передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів.  

 

Лекція 6. Новітні імунотерапевтичні нанокомпозити для онкомедицини. 

Імунотерапевтичні препарати. Антитіла. Нові підходи в імунотерапії. Адсорбція 

і хемосорбція антитіл. Іммобілізація імунотерапевтичних онкопрепаратів на 

поверхні магніточутливих носіїв. Дослідження ефективності на клітинних 

лініях. Синергізм дії нанокомпозитів для імунотерапії. Нанокомпозити 

комбінованої дії, нанороботи. Нові покоління медичних препаратів. 

Тераностики.  

Завдання для самостійної роботи (6 годин) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

Література [1-4] 

     2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 



Отримання, структура і властивості адсорбентів на основі магнетиту і 

перехідних металів. 

Література [3] 

 

Лекція 7. Магніточутливі нанокомпозити на основі благородних металів 

для медицини і біології. Синтез і властивості магніточутливих нанокомпозитів, 

що містять наночастинки  благородних металів. Застосування в медицині і 

біології, онкології. Фотодинамічна та фототермальна терапія, застосування в 

онкології. 

Завдання для самостійної роботи (7 годин) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

Література [1-4]  

     2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Магнітокеровані газосенсорні системи на основі полімерів, нанокристалічних 

нікелю і кобальту Література [3] 

     3. Підготовка до лабораторної роботи. 

 

Лабораторна робота №4         (3 год.) 

Дослідження магнітних рідин на основі нанорозмірного магнетиту та 

нанокомпозитів, що містять протипухлинні препарати. 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 

роботи. 

2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів.  

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ №1  

 

Варіант 1. 

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

Квантові точки, нитки, площини.  

2. Нанодисперсний магнетит і його властивості. Методи синтезу 

нанорозмірного магнетиту. Проблема агрегації.  

3. Біосумісність і біоактивність магніточутливих нанокомпозитів. 

 

Варіант 2. 

1. Фізичні основи нанотехнологій. Наносистеми, наноматеріали, 

нанотехнології.  

2. Розробка біоактивних препаратів комбінованої дії. Наноматеріали для 

удосконалення біотехнологій.  

3. Розробка біоактивних препаратів комбінованої дії. Наноматеріали для 

удосконалення біотехнологій.  

 

Варіант 3. 



1. Нанотехнології для медицини і біології: фізико-хімічні та медико-

біологічні аспекти  створення та застосування. 

2. Огляд методів синтезу наноматеріалів і супрамолекулярних структур та 

дослідження їх властивостей.  

3. Новітні лікарські засоби комплексної дії для онкології.  

 

Варіант 4. 

1. Наноматеріали і проблеми токсикології. Класифікація протипухлинних 

препаратів та терапевтичних методів. 

2. Модифікування поверхні наноструктур. Темплатний синтез. 

3. Створення наноматеріалів із заданими властивостями. Нанокомпозити.  

 

Варіант 5. 

1. Нанотехнології для онкології. Актуальні наноматеріали та їх 

застосування. Нановолокна, нанотрубки, нановіскери, дендримери. 

Штучні атоми і молекули. Методи отримання. Застосування. 

2. Темплатний синтез вуглецевих, кремнеземних та оксид-цинкових 

нанотрубок. 

3. Методи отримання нанокомпозитів. Ліпосоми. Ліпосоми для онкотерапії. 

 

Варіант 6. 

1. Міжфазні взаємодії в системах із живими мікробіологічними об’єктами. 

Дослідження міжфазних взаємодій в системі вода-клітини-кремнезем-

білок.  

2. Використання супрамолекулярних структур в розробках новітніх 

протипухлинних засобів. 

3. Спрямований транспорт лікарських препаратів. Методи та засоби 

спрямованого транспорту у медицині.  

 

Варіант 7. 

1. Метод ЯМР спектроскопії в дослідженні міжфазних взаємодій в системі 

вода-клітини-кремнезем-білок. Кластери води на поверхні кремнезему та 

їх будова.  

2. Використання супрамолекулярних структур в розробках новітніх 

протипухлинних засобів. 

3. Керована доставка лікарських препаратів по кровоносній системі.  

 

Варіант 8. 

1. Взаємодія поверхні наночстинок з ліпідною ділянкою плазматичної 

мембрани.  

2. Однодоменні наночастинки. Властивості нанорозмірного однодоменного 

магнетиту. Біосумісність, біодоступність і біоактивність.  

3. Рання діагностика захворювань.  

 

Варіант 9. 



1. Структура води на поверхні кремнезему і мікробіологічних об’єктів. 

Розпізнавання в системі клітина-наночастинка. Кластеризація води в 

клітинах онкохворих дослідних тварин. 

2. Суперпарамагнетизм і ферімагнетизм наночастинок магнетиту.  

3. Багаторівневе модифікування наноматеріалів. Наноархітектура 

 

Варіант 10. 

1. Супрамолекулярні структури. Взаємодії на міжфазній поверхні та їх роль у 

формуванні супрамолекулярних структур.  

2. Модифікування поверхні магнетиту. Хімічні та фізичні методи. Природа 

модифікованої поверхні та її властивості.  

3. Поліфункціональні нанокомпозити з функціями нанороботів.  

 

Варіант 11. 

1. Структури типу «хазяїн-гість», «ключ-замок». Приципи розпізнавання. 

2. Використання наночастинок магнетиту для гіпертермії при 

онкозахворюваннях.  

3. Багаторівневе модифікування поверхні наноматеріалів. Наноархітектура. 

Методи досліджень властивостей поверхні.  

 

 

Варіант 12. 

1. Гідратні властивості ДНК і нанокомпозитних систем на її основі.  

2. Синтез, будова та сорбційні властивості функціоналізованих мезопористих 

кремнеземів.  

3. Нанокапсулювання лікарських сполук.  

 

 

Варіант 13. 

1. Вплив високодисперсних оксидів та низькоінтенсивного електромагнітного 

випромінювання на активність біологічних систем. 

2. Наноструктуровані матеріали на основі полімерів і біополімерів. 

3. Синтез і властивості блокових і пінних композитів «поліуретан / 

нанопористий вуглець». 

  

 

Варіант 14. 

1. Наноструктурні полімерні композитні матеріали для електромагнітної 

екології. 

2. Магніточутливі нанокомпозити: синтез, властивості, стратегії медико-

біологічного застосування.  

3. Функціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити на основі діоксиду 

кремнію. 

 

 



ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ №2  

 

Варіант 1. 

1. Новітні хіміотерапевтичні нанокомпозити для онкомедицини.  

2. Отримання, структура і властивості адсорбентів на основі магнетиту і 

перехідних металів.  

3. Аспекти деяких практичних використань і перспективи. Фізико-хімічні 

властивості і клінічне застосування наносистеми флавоноїди – катіонна 

ПАВ – нанокремнезем.  

 

Варіант 2. 

1. Хіміотерапевтичні препарати. Цисплатин, доксорубіцин. 

2. Тераностики.  

3. Фотодинамічна та фототермальна терапія, застосування в онкології. 

Проблеми і перспективи. 

 

Варіант 3. 

1. Адсорбційна іммобілізація хіміотерапевтичних онкопрепаратів на 

поверхні магніточутливих носіїв. 

2. Нові покоління медичних препаратів.  

3. Синтез і властивості магніточутливих нанокомпозитів, що містять 

наночастинки  благородних металів. Застосування в медицині і 

біології, онкології. 

 

Варіант 4. 

1. Іммобілізація препаратів на основі платини та дослідження їх 

терапевтичної ефективності на клітинних лініях.  

2. Нанокомпозити комбінованої дії, нанороботи.  

3. Магніточутливі нанокомпозити на основі благородних металів для 

медицини і біології. 

 

Варіант 5. 

1. Синергізм дії хіміотерапевтичних нанокомпозитів. 

2. Теоретичний аналіз транспорту і утримання магнітокерованих носіїв за 

допомогою магнітного поля.  

3. Проблеми трансфузіології. 

 

Варіант 6. 

1. Новітні імунотерапевтичні нанокомпозити для онкомедицини.  

2. Адсорбція вірусів на поверхні наноматеріалів. 

3. Магнітокеровані газосенсорні системи на основі полімерів, 

нанокристалічних нікелю і кобальту.  

 

Варіант 7. 

1. Імунотерапевтичні препарати. 



2. Розпізнавання вірусів.  

3. Антитіла. Нові підходи в імунотерапії. 

 

Варіант 8. 

1. Адсорбція і хемосорбція антитіл. 

2. Новітні адсорбційні засоби для трансфузіології. Методи досліджень і 

контролю.  

3. Іммобілізація імунотерапевтичних онкопрепаратів на поверхні 

магніточутливих носіїв. 

 

Варіант 9. 

1. Дослідження ефективності біоактивних нанокомпозитів на клітинних 

лініях. 

2. Супрамолекулярні взаємодії.  

3. Імуномагнітні сорбенти. Очистка продуктів крові. 

 

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

 

1. Речовина в нанорозмірному стані. Розмірне квантування. Розмірні 

ефекти. Квантові точки, нитки, площини.  

2. Фізичні основи нанотехнологій. Наносистеми, наноматеріали, 

нанотехнології.  

3. Нанотехнології для медицини і біології: фізико-хімічні та медико-

біологічні аспекти  створення та застосування.  

4. Наноматеріали і проблеми токсикології. Класифікація протипухлинних 

препаратів та терапевтичних методів.  

5. Нанотехнології для онкології. Актуальні наноматеріали та їх 

застосування. Нановолокна, нанотрубки, нановіскери, дендримери. 

Штучні атоми і молекули. Методи отримання. Застосування.  

6. Міжфазні взаємодії в системах із живими мікробіологічними 

об’єктами. Дослідження міжфазних взаємодій в системі вода-клітини-

кремнезем-білок.  

7. Метод ЯМР спектроскопії в дослідженні міжфазних взаємодій в 

системі вода-клітини-кремнезем-білок. Кластери води на поверхні 

кремнезему та їх будова.  

8. Взаємодія поверхні наночстинок з ліпідною ділянкою плазматичної 

мембрани.  

9. Структура води на поверхні кремнезему і мікробіологічних об’єктів. 

Розпізнавання в системі клітина-наночастинка. Кластеризація води в 

клітинах онкохворих дослідних тварин. 

10. Супрамолекулярні структури. Взаємодії на міжфазній поверхні та їх 

роль у формуванні супрамолекулярних структур.  

11. Структури типу «хазяїн-гість», «ключ-замок». Приципи розпізнавання. 



12.  Розробка біоактивних препаратів комбінованої дії. Наноматеріали для 

удосконалення біотехнологій.  

13. Огляд методів синтезу наноматеріалів і супрамолекулярних структур та 

дослідження їх властивостей.  

14. Модифікування поверхні наноструктур. Темплатний синтез. 

15.  Темплатний синтез вуглецевих, кремнеземних та оксид-цинкових 

нанотрубок.  

16. Використання супрамолекулярних структур в розробках новітніх 

протипухлинних засобів. 

17. Нанодисперсний магнетит і його властивості. Методи синтезу 

нанорозмірного магнетиту. Проблема агрегації.  

18. Однодоменні наночастинки. Властивості нанорозмірного 

однодоменного магнетиту. Біосумісність, біодоступність і 

біоактивність.  

19. Суперпарамагнетизм і ферімагнетизм наночастинок магнетиту.  

20. Використання наночастинок магнетиту для гіпертермії при 

онкозахворюваннях. Методи досліджень.  

21. Модифікування поверхні наноматеріалів. Методи досліджень 

властивостей поверхні.  

22. Модифікування поверхні магнетиту. Хімічні та фізичні методи. 

Природа модифікованої поверхні та її властивості.  

23. Модифікатори та їх функції. Модифікатори з цитостатичними 

властивостями.  

24. Створення наноматеріалів із заданими властивостями. Нанокомпозити.  

25. Методи отримання нанокомпозитів. Ліпосоми. Ліпосоми для 

онкотерапії.  

26. Спрямований транспорт лікарських препаратів. Методи та засоби 

спрямованого транспорту у медицині.  

27. Керована доставка лікарських препаратів по кровоносній системі.  

28. Рання діагностика захворювань.  

29. Багаторівневе модифікування наноматеріалів. Наноархітектура.  

30. Поліфункціональні нанокомпозити з функціями нанороботів.  

31. Новітні лікарські засоби комплексної дії для онкології.  

32. Фізико-хімічне конструювання медико-біологічних 

поліфункціональних нанокомпозитів і нанороботів. Фізико-хімічні 

підходи. Напрямки практичного використання в онкомедицині.  

33. Біосумісність і біоактивність магніточутливих нанокомпозитів.  

34. Новітні хіміотерапевтичні нанокомпозити для онкомедицини.  

35. Хіміотерапевтичні препарати. Цисплатин, доксорубіцин.  

36. Адсорбційна іммобілізація хіміотерапевтичних онкопрепаратів на 

поверхні магніточутливих носіїв.  

37. Іммобілізація препаратів на основі платини та дослідження їх 

терапевтичної ефективності на клітинних лініях. Синергізм дії 

хіміотерапевтичних нанокомпозитів.  

38. Новітні імунотерапевтичні нанокомпозити для онкомедицини.  



39. Імунотерапевтичні препарати. Антитіла. Нові підходи в імунотерапії.  

40. Адсорбція і хемосорбція антитіл. Іммобілізація імунотерапевтичних 

онкопрепаратів на поверхні магніточутливих носіїв. Синергізм дії 

нанокомпозитів для імунотерапії.  

41. Нанокомпозити комбінованої дії, нанороботи. Нові покоління 

медичних препаратів. Тераностики.  

42. Проблеми трансфузіології. Адсорбція вірусів на поверхні 

наноматеріалів.  

43. Розпізнавання вірусів. Супрамолекулярні взаємодії. Імуномагнітні 

сорбенти. Очистка продуктів крові.  

44. Новітні адсорбційні засоби для трансфузіології. Методи досліджень і 

контролю.  

45. Магніточутливі нанокомпозити на основі благородних металів для 

медицини і біології.  

46. Синтез і властивості магніточутливих нанокомпозитів, що містять 

наночастинки  благородних металів. Застосування в медицині і 

біології, онкології.  

47. Фотодинамічна та фототермальна терапія, застосування в онкології. 

Проблеми і перспективи.  

48. Радіотерапія в онкології. Фізика нейтронзахопної терапії та її засобів.  

49. Нейтронзахопні властивості бору і гадолінію. Нові напрямки 

досліджень.  

50. Бор- і гадолінійвмісні магніточутливі нанокомпозити і нанороботи, їх 

властивості.  

51. Тераностики з нейтронозахопними властивостями. Перспективи 

використання.  

52. Фізичні основи та механізми дії фотодинамічної терапії. Шляхи 

удосконалення методу.  

53. Фоточутливі матеріали. Магніточутливі поліфункціональні 

нанокомпозити для фотодинамічної онкотерапії.  

54. Магнітні рідини для медико-біологічних застосувань. Їх властивості. 

Новітні лікарські форми для онкології.  

55. Адсорбція і адсорбенти. Магнітні адсорбенти. Магнітні адсорбенти 

основі активованого вугілля. Синтез, властивості, застосування.  

56. Магніточутливі адсорбенти іонів важких металів. Синтез, властивості. 

Вплив природи поверхні на адсорбційні властивості нанокомпозитів.  

57. Адсорбційна детоксикація організму. Адсорбція цисплатину і 

доксорубіцину. Адсорбенти для комплексної терапії онкозахворювань. 

58.  Функціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити на основі діоксиду 

кремнію. Гідратні властивості ДНК і нанокомпозитних систем на її 

основі.  

59.  Синтез, будова та сорбційні властивості функціоналізованих 

мезопористих кремнеземів.. 

60.  Нанокапсулювання лікарських сполук.  



61.  Вплив високодисперсних оксидів та низькоінтенсивного 

електромагнітного випромінювання на активність біологічних систем.  

62.  Наноструктуровані матеріали на основі полімерів і біополімерів. 

63.  Синтез і властивості блокових і пінних композитів «поліуретан / 

нанопористий вуглець». 3,5 год. 

64.  Наноструктурні полімерні композитні матеріали для електромагнітної 

екології. 

65.  Магніточутливі нанокомпозити: синтез, властивості, стратегії медико-

біологічного застосування.  

66.  Теоретичний аналіз транспорту і утримання магнітокерованих носіїв 

за допомогою магнітного поля.  

67. 10. Отримання, структура і властивості адсорбентів на основі 

магнетиту і перехідних металів.  

68.  Магнітокеровані газосенсорні системи на основі полімерів, 

нанокристалічних нікелю і кобальту.  

69.  Аспекти деяких практичних використань і перспективи. Фізико-

хімічні властивості і клінічне застосування наносистеми флавоноїди – 

катіонна ПАВ – нанокремнезем.  

70.  Обґрунтування застосування препаратів на основі нанокремнеземів в 

ентеросорбції.  

71.  Нанокремнеземи як активні агенти в захисно-стимулюючих складах 

для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур.  

72.  Використання технології ІК-трансілюмінації біонаносистем для 

отримання зображень дна ока.  

. 
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