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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Фізика наноматерілаів» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» галузі знань природничі науки  з напряму підготовки 040203 - 

фізика, спеціальності - 6.040203 - фізика 

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 6.040203 - фізика (фізика 

функціональних матеріалів). 

Викладається у І семестрі  4 курсу в обсязі – 72 год. 
 
(2 кредита ECTS) 

зокрема: лекції – 14  год., лабораторні – 14 год., самостійна робота – 43 год. У 

курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 

Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – набуття знань, навиків і умінь студентами про 

наноматеріали і наноструктури, основні їх фізичні властивості, методи 

отримання і дослідження, сучасні області їх застосування. 

Завдання – розглянути класифікацію наноматеріалів і типів наностуктур, 

познайомитись з новими фізико-хімічними властивостями, прикладними 

аспектами використання функціональних наноматеріалів, що сприятиме 

розвитку логічного і аналітичного мислення студентів – майбутніх фізиків. Дана 

навчальна дисципліна надасть можливість студентам більш ефективно 

застосовувати отримані знання при практичному використанні функціональних 

наноматеріалів. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні поняття про особливості будови і фізико-хімічні 

властивості сучасних функціональних матеріалів при зменшені їх розмірів від 

мікро- до  наномаштабу, основні перспективні області застосування різних типів 

наноматеріалів,   

вміти: творчо використовувати природу фізичних процесів в 

наноматеріалах для практичних застосувань в різних областях техніки; 

встановлювати зв'язок теоретичних уявлень з результатами експериментів, 

фізично обґрунтовувати перспективність застосування нових наноматеріалів і 

наносистем, самостійно орієнтуватись, аналізувати і узагальнювати літературні 

дані про властивості, методи отримання і області застосування різних 

наноматеріалів і наноструктур. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Фізика 

наноматеріалів» є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців 

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

для вивчення фізико-математичних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна є 

базовою для вивчення спеціалістами та магістрами таких спеціальних 

дисциплін: «Фотоніка наноструктур», «Фізика нанотрубок», «Теорія 

наноструктур», «Фізика полімерів», «Оптичні властивості наноматеріалів», 

«Радіаційна модифікація функціональних матеріалів» та інші. 

 



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 іспиту 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 іспиту 

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 Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 30 /30 60 

Максимум 30 30 60/40 100 

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 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Методи створення та дослідження структури наноматеріалів 

 

Тема 1.  -  4 години    

Ієрархія стурктурних рівнів матеріалів. Класифікація методів синтезу наноматеріалів. 

Фізичні методи синтезу: газофазний синтез. Механосинтез, детонаційний синтез і 

електровибух. Хімічні методи синтезу: золь-гель метод. Гідротермальний і сольвотермальний 

синтез. Колоїдні нанореактори.  

Література [1-5, 11,12,14,16]  

  

Тема 2  -  4 години    

Скануюча зондова мікроскопія (СЗМ). Тунельна мікроскопія. Атомно-силова 

мікроскопія. Електронна мікроскопія. Радіоспектроскопія. Рентгенівська та фотоелектронна 

спектроскопія. Рентгенівсько-дифракційні методи.  

Література [1, 3, 10,27,28]  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Оптичні методи досліджень та застосування наноматеріалів 

 

Тема 3 -  2 години   

Методи оптичної спектроскопії. Люмінесцентний аналіз. Скануюча оптична 

мікроскопія ближнього поля (SNOM). Конфокальна скануюча раманівська спектроскопія. 

Поверхнево-підсилена спектроскопія комбінаційного розсіяння (SERS). Підсилена вістрям 

спектроскопія комбінаційного розсіяння (TERS).   

   Література [1, 3, 27] 

 

Тема 4   - 4 години 

 Наномеханізми і нанопристрої. Наноелектроніка. Транзистори. Квантові комп’ютери.  

Молекулярна електроніка.Сонячна енергетика. Органічні сонячні батареї: структура, 

матеріали, критичні параметри та перспективи розвитку. Матеріали для біонанотехнології, 

медицини. Наноформакологія і наноліки. Наносистеми для діагностики захворювань. 

Наноінстументи. Токсичність речовин в нанодисперсному стані.  



 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лаборат., 

практичні 
С/Р 

Інші 
форм

и 
контр 

Змістовий модуль 1    
Методи створення та дослідження структури наноматеріалів 

 

1 

Тема 1  Ієрархія стурктурних рівнів 
матеріалів.Класифікація методів синтезу 
наноматеріалів. Фізичні методи синтезу: газофазний 
синтез 

4 

7 

 

 

2 

Тема 2.  Скануюча зондова мікроскопія (СЗМ). Тунельна 

мікроскопія. Атомно-силова мікроскопія. Електронна 

мікроскопія. Радіоспектроскопія. Рентгенівська та 

фотоелектронна спектроскопія. Рентгенівсько-дифракційні 

методи.  
 

4  

 

 Модульна контрольна робота 1    1 

Змістовий модуль 2   . Оптичні методи досліджень та застосування наноматеріалів 
 

 

5 

Тема 3.  Методи оптичної спектроскопії. Люмінесцентний 

аналіз. Скануюча оптична мікроскопія ближнього поля 

(SNOM). Конфокальна скануюча раманівська 

спектроскопія. Поверхнево-підсилена спектроскопія 

комбінаційного розсіяння (SERS). Підсилена вістрям 

спектроскопія комбінаційного розсіяння (TERS).   
 

2 7  

 

6 

Тема 4.  Наномеханізми і нанопристрої. Наноелектроніка. 

Транзистори. Квантові комп’ютери.  Молекулярна 

електроніка.Сонячна енергетика. Органічні сонячні батареї: 

структура, матеріали, критичні параметри та перспективи 

розвитку. Матеріали для біонанотехнології, медицини. 

Наноформакологія і наноліки. Наносистеми для 

діагностики захворювань. Наноінстументи. Токсичність 

речовин в нанодисперсному стані. 

4 -  

 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    1 

 ВСЬОГО 17 14 43 2 

 

Загальний обсяг 72 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год  

Лабораторні  – 14 год. 

Самостійна робота -  43год. 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Методи створення та дослідження структури наноматеріалів 

 

Тема 1.  -  4 години    

Ієрархія стурктурних рівнів матеріалів. Класифікація методів синтезу наноматеріалів. 

Фізичні методи синтезу: газофазний синтез. Механосинтез, детонаційний синтез і 

електровибух. Хімічні методи синтезу: золь-гель метод. Гідротермальний і сольвотермальний 

синтез. Колоїдні нанореактори.  

Література [1-5, 11, 12, 14, 16]  

 Завдання для самостійної роботи             (7 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

. Хімічні методи синтезу: золь-гель метод. 

Лабораторні роботи 1-4 

1. Механічні властивості матеріалів. Шкала Маоса. Графіт. Алмаз. 2 год 

2. Атомно-силова мікроскопія фулеритів. 4 год. 

3. Рентгенострукутрний аналіз плівок діоксиду титану, отриманих золь-гель 

синтезом. 4 год. 

4. Сканівна електронна мікроскопія вуглецевих нанотрубок. 4 год. 

 

Тема 2  -  4 години    

Скануюча зондова мікроскопія (СЗМ). Тунельна мікроскопія. Атомно-силова 

мікроскопія. Електронна мікроскопія. Радіоспектроскопія. Рентгенівська та фотоелектронна 

спектроскопія. Рентгенівсько-дифракційні методи.  

Література [1, 3, 10,27,28]  

Завдання для самостійної роботи             (8  год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Радіоспектроскопія. 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 

 

1. За якими критеріями проводять класифікацію методів синтезу функціональних 

наноматеріалів ? В чому суть підходів “зверху в низ” і “знизу у верх” ? 

2. Перерахуйте основні методи отримання наноматеріалів.  

3. Які існують методи отримання тонких плівок ? Вкажіть переваги і недоліки цих 

методів. 

4. Чому при отриманні функціональних матеріалів важливо, щоб вони складалися із 

наночастинок з вузьким розподілом розмірів ? 

5. Плівки Ленгмюра-Блоджет. Історія, властивості і отримання. 

6. Перерахуйте фізичні принципи і основні групи методів дослідження наноматеріалів. 

7. Які фізичні фактори визначають взаємодію зонда атомно-силового мікроскопа з 

поверхнею ? 

8. Які види випромінювання виникають при взаємодії електронного пучка із зразком ?  

Які із них безпосередньо детектуються в електронній мікроскопії ? 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Оптичні методи досліджень та застосування наноматеріалів 

 

Тема 3 - 4 години   

Методи оптичної спектроскопії. Люмінесцентний аналіз. Скануюча оптична 

мікроскопія ближнього поля (SNOM). Конфокальна скануюча раманівська спектроскопія. 

Поверхнево-підсилена спектроскопія комбінаційного розсіяння (SERS). Підсилена вістрям 

спектроскопія комбінаційного розсіяння (TERS).   



   Література [1, 3, 27] 

Завдання для самостійної роботи             (7 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Поверхнево-підсилена спектроскопія комбінаційного розсіяння (SERS). Підсилена 

вістрям спектроскопія комбінаційного розсіяння (TERS).   

Лабораторні роботи 5-8 

1. Коливна спектроскопія одно- та багатостінних нанотрубок, фулеренів, графену. 

6 год. 

2. Коливна спектроскопія фулеритів при впливі високоенергетичного опромінення. 

4 год. 

3. Електронна мікроскопія матеріалів. 2 год. 

4. Спектральна еліпсометрія плівок діоксиду кремнію. 2 год. 

 

Тема 4   - 5 годин   

 Наномеханізми і нанопристрої. Наноелектроніка. Транзистори. Квантові комп’ютери.  

Молекулярна електроніка. Сонячна енергетика. Органічні сонячні батареї: структура, 

матеріали, критичні параметри та перспективи розвитку. Матеріали для біонанотехнології, 

медицини. Наноформакологія і наноліки. Наносистеми для діагностики захворювань. 

Наноінстументи. Токсичність речовин в нанодисперсному стані.  

Завдання для самостійної роботи             (8 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

Токсичність речовин в нанодисперсному стані. 

Література [1,3 29-31 ] 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

 

1. Які фізичні явища визначають високороздільну здатність електронної мікроскопії ? 

2. Вкажіть принципові відмінності між інфрачервоною (ІЧ) спектроскопією і 

спектроскопією комбінаційного розсіяння світла (КРС). Чому ІЧ смуги не активні в 

КРС області, і навпаки.  

3. Які коливні моди комбінаційного розсіяння світла характерні для одностінних 

вуглецевих нанотрубок ? 

4. Вкажіть основні принципи побудови месбаурівської спектроскопії. Які 

характеристики (будова – властивості) речовини можуть бути отримані даним 

методом ?  Які існують альтернативи ?  

5. В чому переваги нейтронної дифракції в порівнянні з рентгенівською і електронною?    

 

Список лабораторних робіт 

1. Механічні властивості матеріалів. Шкала Маоса. Графіт. Алмаз. 2 год 

2. Атомно-силова мікроскопія фулеритів. 1 год. 

3. Рентгенострукутрний аналіз плівок діоксиду титану, отриманих золь-гель 

синтезом. 2 год. 

4. Сканівна електронна мікроскопія вуглецевих нанотрубок. 1 год. 

5. Коливна спектроскопія одно- та багатостінних нанотрубок, фулеренів, графену. 

2 год. 

6. Коливна спектроскопія фулеритів при впливі високоенергетичного опромінення. 

2 год. 

7. Електронна мікроскопія матеріалів. 2 год. 

8. Спектральна еліпсометрія плівок діоксиду кремнію. 2 год. 
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