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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фізика барвників»  відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів cпеціальності            8.04020302     фізика 

конденсованого стану. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є спектральні властивості основних груп 

барвників та їх практичне застосування. 

Міждисциплінарні зв’язки: спеціальна навчальна дисципліна ««Фізика барвників» є складовою 

циклу професійно-орієнтованих дисциплін професійної підготовки  фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

“магістр” (спеціалізація “ фізика функціональних матеріалів”).  

Програма навчальної дисципліни складається з наступного змістового модуля: 

1. Вплив будови хромофора та кінцевих груп на спеткрально-люмінесцентні властивості барвників 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни ««Фізика барвників» є ознайомлення з 

основними групами барвників, що застосовуються як перетворювачі світлової та видимої 

енергії в різних ділянках спектру, сприяння розвитку логічного й аналітичного мислення 

студентів. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Комп’ютерна радіаційна фізика” є формування 

фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання 

матеріалу спецкурсів,  передбачених програмою спеціалізації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

основні групи барвників, що застосовуються як перетворювачі світлової та видимої енергії в різних 

ділянках спектру; 

 вміти : 

обирати барвники в залежності від їх хімічної будови та спектрально-люмінесцентних властивостей 

для вирішення різного роду прикладних завдань.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/ 3  кредити ECTS. Зокрема: лекції –  

16  год., лабораторні роботи – 14 год.,  самостійна робота – 78 год. 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання   -   залік 
3. Засоби діагностики успішності навчання   -  модульна контрольна робота. 

  

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕМА № 1 Вплив будови хромофора на спектрально-люмінесцентні властивості 

поліметинових барвників 

 

Лекція 1.  Спектрально-люмінесцентні властивості поліметинових барвників в залежності від 

будови хромофора (2 години). 

Лекція 2. Вплив природи протиіона на  спектрально-люмінесцентні властивості 

поліметинових барвників (2 години). 

Лекція 3. Вплив асоціатів іонних пар поліметинових барвників (2 години). 

Лекція 4. Спектрально-люмінесцентні властивості поліметинових барвнків у 

полімерних матрицях (2 години ). 

Лабораторна робота 1. Моделювання геометрії, електронних, коливних властивостей 

молекул поліметинових барвників з подовженням ланцюга(7 год. ) 

ТЕМА № 2. Вплив будови хромофора на спектрально-люмінесцентні властивості 

мероцианінових, сквараїнових та основ барвників 

Лекція 5. Будова і спектрально-люмінесцентні властивості мероцианінових барвників. 

(2 години ). 

Лекція 6. Будова і спектрально-люмінесцентні властивості сквараїнових барвників (2 

години ). 



Лекція 7. Практичне застосування мероцианінових та  сквараїнових барвників (2 

години ) 

Лекція 8. Молекулярні пристрої на основі барвників (2 години ) 

Лабораторна робота 2. Моделювання геометрії, електронних, коливних властивостей 

молекул мероцианіових та сквараїнових барвників з різними функціональними 

групами (7 год. ) 

Контрольні запитання  

1. Основні класи поліметинових барвників. 

2. Характристики спектрів поліметивих барвників при під’єднанні різних 

функціональних груп. 

3. Люмінесцентні властивості поліметинових барвників. 

4. Практичне застосування поліметинових барвників. 

5. Будова та спектральні властивості мероцианінових барвників. 

6. Будова та спектральні властивості поліметинових барвників. 

7. Люмінесцентні властивості мероцианінових барвників. 

8. Люмінесцентні властивості сквараїнових барвників. 

9. Практичне застосування мероцианінових барвників. 

10. Практичне застосування сквараїнових барвників. 

 

Модульна контрольна робота - 2 години. 

Самостійна робота. Вивчення матеріалів лекцій  50 год. 

Самостійна робота, що виноситься на опрацювання у січні – лютому 2018 року: 

18 годин. 

Фотосенсибілізація вуглецевих наноструктур поліметиновими барвниками. 

Пошук останніх наукових досягнень вітчизняних та іноземних наукових груп у 

даному напрямку у вигляді наукових публікацій. Переклад статей українською мовою. 

Література.  

Lutsyk, P., Arif, R., Hruby, J., Verbitsky, A.,Rozhin, A. A sensing mechanism for the detection of 

carbon nanotubes using selective photoluminescent probes based on ionic complexes with organic 

dyes  2016. Light: Science and Applications 

  

Рекомендована література
1
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 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
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