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професор,

доктор фізико-математичних наук
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України в галузі науки і техніки

Завідувач кафедри

Куліш Микола Полікарпович



Кафедра фізики функціональних матеріалів створена в 1988 році.
Засновником кафедри є професор,

доктор фізико-математичних наук

Петренко Петро Васильович. 

Засновник кафедри фізики 

функціональних матеріалів 

професор Петренко П.В.
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Спеціалізаціїя
Комп'ютерна

фізика матеріалів



Перелік спецкурсів
для підготовки бакалаврів 

Доцент Павленко О.Л. проводить  
практичні заняття з курсу «Атомна 

фізика»

III Курс

▪ Комп’ютерні пакети у фізиці

▪ Фізика матеріалів

▪ Комп’ютерна фізика

▪ Фізика біомолекул

▪ Структура матеріалів 

▪ Дифракція променів



IV Курс 
Методи квантової хімії 

Методи програмування у фізиці

Фізика молекул

Фізика молекулярних структур та біосистем

Фізика полімерів 

Радіаційна фізика матеріалів 

Фізика високоенергетичних збуджень 

Комп’ютерна радіаційна фізика 

Комп’ютерне моделювання матеріалів

Комп’ютерна фізика напівпровідників

Оптична спектроскопія матеріалів

Комп’ютерна фізика молекул 

Теорія наноматеріалів

Доцент Грабовський Ю.Є. читає 

лекцію  з курсу «Медичні 

матеріали»



Перелік спецкурсів
для підготовки магістрів 

I курс магістратури 

Комп’ютерна фізика наноструктур

Комп’ютерна фізика властивостей матеріалів

Коливна спектроскопія матеріалів

Комп’ютерна фізика злоякісних новоутворень

Фізика органічних напівпровідників

Фізика сонячної енергетики

Радіаційна хімія полімерів

Комп’ютерна фотодинамічна терапія

Медичні матеріали

Професор Куліш М. П.

читає лекцію  з курсу 

«Структура матеріалів»



II курс магістратури

Фізика нанокомпозитів

Фізика пригнічення пухлин

Комп’ютерна фізика плазми

Комп’ютерна фізика барвників

Системне програмування

Комп’ютерна фізика лікарських 

препаратів

Доцент Момот А. І. читає лекцію  з 

курсу «Комп’ютерна фізика плазми»



Комп’ютерні пакети у фізиці

Методи програмування у фізиці

Комп’ютерне моделювання матеріалів

Комп’ютерна фізика наноструктур

Комп’ютерна радіаційна фізика

Однією з найважливіших задач фізики функціональних матеріалів є створення 

нових і модифікація існуючих матеріалів для різних галузей науки і техніки. 

Традиційних підхід до вирішення такої задачі полягає у створенні або 

модифікації матеріалу, а подальші всебічні фізичні та хімічні дослідження 

виявляють, чи має матеріал практично корисні властивості. Очевидно, цей підхід 

є як ресурсо- так і часозатратним. В умовах вкрай недостатнього фінансового 

забезпечення наукових досліджень, ледь не єдиним виходом є попереднє 

комп’ютерне дослідження нових (модифікованих) матеріалів, з подальшим 

експериментальним вивченням лише найбільш перспективних. Цьому сприяє 

наявність різноманітного і якісного програмного забезпечення, яке може 

працювати на настільних комп’ютерах, ґрунтується на добре апробованих 

фізичних моделях та методах і дозволяє отримувати надійні результати. 

Комп'ютерна фізика



Фізика матеріалів

Структура матеріалів

Радіаційна фізика матеріалів

Теорія наноматеріалів

Коливна спектроскопія матеріалів

Наноматеріали — матеріали, створені з 

використанням наночасток та/або за 

допомогою нанотехнологій, що мають певні 

унікальні властивості, зумовлені присутністю 

цих частинок у матеріалі. До наноматеріалів 

відносять об'єкти, один з характерних розмірів 

яких лежить в інтервалі від 1 до 100 нм

Фізика наноматеріалів



Фізика органічних напівпровідників

Фізика сонячної енергетики
На сьогоднішній день  актуальною є проблема дослідження і 

створення нових, фотовольтаїчних елементів для перетворення енергії 

з високим коефіцієнтом корисної дії. На даний час перспективними 

є сонячні елементи, створені на основі плівок з органічних матеріалів.

Сонячна енергетика



Методи квантової хімії 

Комп’ютерна фізика молекул

Комп’ютерна фізика барвників
Структура та властивості молекул повністю визначаються законами 

квантової механіки, але рівняння, які описують поведінку молекул 

вдається розв’язати лише чисельно. За останні роки було створено 

цілий ряд програмних пакеті для квантово-хімічних обчислень. Однією з 

таких програм є Gaussian.

Квантова хімія

Міжмолекулярний 

комплекс фулерена і 

сквараїнового барвника



Фізика біомолекул

Комп’ютерна фізика лікарських препаратів

Фізика молекулярних структур та біосистем

Алкалоїди, що входять до складу онкопрепарату “Коніум”.

Комп'ютерні квантово-хімічні обчислення дозволяють передбачити 

існування і властивості ще не синтезованих молекул та їх комплексів, 

тобто займатись молекулярним дизайном – будувати молекули, що 

мають необхідні властивості, зокрема лікарські препарати.

Фармакологія



Комп’ютерна фізика злоякісних 

новоутворень

Комп’ютерна фотодинамічна терапія

Медичні матеріали
Фотодинамічна терапія -

відносно молодий напрямок 

фотохіміотерапії, що активно 

впроваджується в клінічну 

практику. Це метод лікування 

онкологічних, пухлинних 

захворювань, оснований на 

застосуванні світлочутливих 

речовин - фотосенсибілізаторів 

(в тому числі барвників),  що 

характеризуються сильним 

поглинанням світла в області 

"фототерапевтичного вікна" - від 

600 до 1000 нм. Саме у цьому 

діапазоні забезпечується 

глибоке проникнення світла в 

тканини.



Наукові напрями

- наноенергетика

- наномедицина



Розвинено оригінальні методи розрахунку

спектрів елементарних збуджень та

властивостей невпорядкованих систем.

Методи ґрунтуються на кластерному

розкладі для функцій Гріна та

термодинамічного потенціалу системи

електронів і фононів невпорядкованого

кристалу. На основі зазначеного підходу

розвинено теорію спінзалежного

транспорту в магнітних матеріалах,

енергетичного спектру та електронних

властивостей вуглецевих нанотрубок і

графену та розроблено фізичні основи

прогнозування властивостей нових

матеріалів, що мають широкі

перспективи використання в таких

сучасних галузях техніки, як

наноелектроніка та спінова електроніка.

Структура електронних 

зон графену.



Вивчаються властивості і механізми покращення механічних

характеристик і зносостійкості полімерних нанокомпозитів з

включеннями до них багатостінних вуглецевих нанотрубок для їх

використання в електронних пристроях та медицині. В наномедицині такі

матеріали застосовуються з метою покращення біосумісності і

зменшення деградації біоімплантантів при тривалому використанні.

Застосування нанотрубок обумовлено їх унікальними електропровідними

та фізико-механічними властивостями.

Інженер Пінчук-Ругаль Т.М.

та інженер Ничипоренко О.С. 
проводять термомеханічні 

дослідження полімерів

Полімерні нанокомпозити



Для визначення механізмів впливу нанотрубок на експлуатаційні

характеристики полімерів широко використовуються дослідження

термомеханічних, термогравітаційних, резистивних, релаксаційних,

реологічних, оптичних та квантово-хімічних теоретичних методів. Вони

дозволяють встановлювати зміни в структурі, коливних та електронних

спектрах полімерних матеріалів. В результаті таких досліджень

показано, що значне покращення властивостей полімерних

нанокомпозитів з вуглецевими нанотрубками може бути досягнуто

внаслідок їх радіаційного стимулювання під дією іонізуючого

випромінювання.

Композит 

полімер одностінні вуглецеві 

нанотрубки



М.н.с. Буско Т.О. проводить дослідження 
на електронному мікроскопі

З метою пошуку ефективних 

засобів протидії забруднень 

навколишнього середовища на 

кафедрі фізики функціональних 

матеріалів виконуються наукові 

дослідження, які направлені на 

встановлення механізмів 

фотокаталітичної дії плівок 

діоксиду титану. В результаті 

вприву іонізуючого 

випромінювання в плівкових 

зразках ТіО2  можна керованим 

чином суттєво змінювати 

дефектну структуру наночастинок 

ТіО2. Це дозволяє значно 

розширити діапазон 

фотокаталітичної дії та радіаційну 

стійкість діоксидів ТіО2. 

Фотокаталітичні властивості 

наноматеріалів



Застосування золь-гель методу для одержання нанофотокаталізаторів

ТіО2 в фазі анатазу дає можливість модифікувати вказані матеріали

наночастинками благородних металів (Au, Ag), а також діоксидами

кремнію та цирконію. При цьому за рахунок поверхневого плазмонного

резонансу стає можливим розширення області поглинання ТіО2 від УФ

до видимого діапазону. Внаслідок допування діоксиду титану

наночастинками благородних металів та іонного і електронного

опромінення фотокаталітична активність наноплівкового ТіО2 значно

зростає. Таким чином, при застосуванні допованих та радіаційно

модифікованих ТіО2 як фотокаталізаторів, з’являється унікальна

можливість значно зменшувати шкідливе навантаження токсичних та

радіактивних забруднювачів на навколишнє середовище і покращувати

екологічний стан довкілля.



Сонячні елементи

Проводяться дослідження з вивчення впливу радіаційного опромінення на

фотогенераційні, люмінесцентні та транспортні властивості органічних

полімерів із додаванням вуглецевих наноструктур. Такі дослідження

направлені на встановлення механізмів сенсибілізації фотофізичних та

механічних властивостей елементів сонячних батарей нового покоління.



Електронно-коливні процеси в 

барвниках

Діаграми електронних переходів барвників 



АСМ зображення темплату

Вивчаються бактеріальні реакційні центри

фотохімічні процеси в яких відбуваються з

квантовим виходом близьким до одиниці. Для

таких центрів розроблені двох та трьох рівневі

моделі перенесення зарядів до їх основних

складових.

Бактеріальний реакційний центр

Фотохімічні процеси в 

бактеріальних реакційних 

центрах

Для підвищення рухливості фото-

генерованих носіїв заряду застосовуються

оригінальні темплати з упорядковано

розміщених золотих частинок



Квантова фармакологія
Проводяться дослідження функціоналізованих вуглицевими та 

металічними наноструктурами лікарських засобів протипухлинної, 

антипертенційної та протизапальної терапії.

NADH являє собою кофермент і відіграє одну з головних ролей в дихальному 

катаболізмі у мітохондріях. Завдяки її специфічним властивостям NADH 

доцільно використовувати у фармацевтиці і молекулярних технологіях.

Молекула онкопрепарату  

оксирезвератрол Молекула NADH (нікотинамідаденіндинуклеотид ) 



Переріз поверхонь ізогустини заряду 

молекули антигіпертензивного препарату 

лізиноприлу.

З фізичної токи зору лікувальний ефект того або іншого препарату

реалізується за рахунок його міжмолекулярної взаємодії з білками-мішенями, що

здійснюють певні функції в організмі. Ця взаємодія може бути безпосередньою або

ж індукованою за рахунок впливу зовнішніх чинників, наприклад, внаслідок

прикладання електростатичного потенціалу, у присутності різних активних молекул

та ін. На першому етапі важливо визначити особливості молекулярної будови

кожної сполуки, розподілу заряду, електронних та коливних властивостей у вакуумі,

що визначають її поведінку. Для встановлення механізмів взаємодії лікарських

засобів та білків-мішеней важливим є проведення квантово-хімічних розрахунків.

Переріз поверхонь ізогустини заряду 

молекули препарату метаболічної дії 

кварцетину.



Наукові зв’язки кафедри
Кафедра фізики функціональних матеріалів має широкі 
наукові зв’язки з науково-дослідними установами Національної 

академії наук України та провідними закордонними 

університетами і науковими центрами

Завідуючий відділом

"Дифракційних досліджень 

структури напівпровідників",

доктор фіз.-мат. Наук

Стрельчук В.В., 

доцент Павленко О.Л.,

інж. Пінчук Т.М.,

м.н.с. Ніколенко А. в Інституті 
фізики напівпровідників 

ім. В.Є.Лашкарьова за 

проведенням наукових досліджень 

з комбінаційного розсіяння світла 

полімерних нанокомпозитів



Зав. Відділом «Скануючої мікроскопії і мікроаналізу», доктор фіз.-мат. наук 

Ткач В.М., м.н.с. Буско Т.О. за дослідженнями структури та фазового складу 
плівок диоксиду титану на растровому електронному мікроскопі ZEISS EVO

50XVP в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України



Асп. Ничипоренко О.С.; к.ф.-м.н. Левченко В.В.; керівник ЦККП НАН 

України в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України, доктор 

фіз.-мат. наук Мамуня Є.П.; інж. Пінчук-Ругаль Т.М.



Зав. НДЛ Заболотний М.А., доктор фіз.-мат. наук Соляник Г.І. та студенти

4-го курсу спеціалізації «Фізика радіаційної медицини» в Інституті 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН 

України на лекції з біофізики злоякісних новоутворень



Міжнародні зв’язки кафедри

КАФЕДРА ФІЗИКИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ

Дослідницький центр 
Росендорф, 
(Дрезден, Німеччина)

Інститутом техничної фізики 
та матеріалознавства 
(Будапешт, Угорщина)

Технологічним 
університетом 
(Лодзь ,Польща)

Технічним 
університетом 
(Хемніц, Німеччина)

Інститут фізики 
(Литва)

Інститут оптики та 
твердого тіла 
(Угорщина)

Інститут тепло-та 
масопереносу 
(Мінськ, Білорусь)

Пенсільванський 
державний
університет 
(США)

Інститут фізико-
хімічного 
матеріалознавства  
(Страсбург, Франція)

Ок-Ріджська 
національна 
лабораторія (США)

Технічний 
університет 
(Ілменау 
Німеччина)

Університет 
Преторії, (ПАР)



Technische Universität Ilmenau

В центрі:

ректор університету доктор Петер Шарф, 

проф. Куліш М.П. 

М.н.с. Буско Тетяна



У наукових лабораторіях університету Ільменау 

проф. Куліш М.П.



Доц. Павленко О.Л.



Учасники обговорення результатів досліджень в рамках 
виконання спільного Українсько-Литовського гранта. 

Інститут фізики Литовської академіїї наук

Представники кафедри:  Доц. Дмитренко О.П.,  Зав. НДЛ Заболотний М.А.



Інж. Пінчук-Ругаль Т. на міжнародній 

конференції з фізики тонких  плівок і 

наносистем (Івано-Франківськ) 

Наукові конференції

доц. Дмитренко О.П. на  конференції 

“Functional Materials”,  Крим, Партеніт 



Доцент Павленко О.Л.

доповідає на ІІІ Міжнародній 

конференції з фізики та 

технології тонких плівок про 

полімеризацію фулеритів С60

Доц. Момот А.І. під час конференції у м. Прага, Чехія.



Доц. Момот А.І. під час конференції у м. Трієст, Італія.



3rd International conference “Radiation interaction with 
material and its use in technologies”Литва, Каунас. 

М.н.с. Буско Т., доц. Павленко О.Л., доц. Дмитренко О.П., інж. Пінчук-Ругаль Т., інж. Ругаль О.



Підписання Угоди про створення спільного 
українсько-німецького науково-освітнього центру з 

нанобіотехнології

Угоду підписали

академік НАНУ Губерський Л.В., ректор КНУ імені Тараса Шевченка,

академік НАНУ Чехун В.Ф., директор Інституту експериментальної патології, 

онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького та

доктор Петер Шарф, ректор Технічного університету Ілменау . 

В церемонії підписання  брали участь :

член-кор. НАНУ проф. Куліш М.П., доц. Дмитренко О.П.



Дні науки на фізичному факультеті



Дні науки на фізичному факультеті

Асп. Рарата С., проф. Куліш М.П., асп. Кузьменко М., асп. Ковальова Д, асп. Ковалюк С.



Відзнаки
Ас. Брусенцов В.А. Стипендія
японської фірми «Tokio Boeki»

(2010).

Диплом за кращу наукову

доповідь молодого вченого на

XIII Міжнародній конференції з

фізики і технології тонких плівок

та наносистем, доц. Павленко

О.Л. (2011).

Наші Досягнення



Студ. Драпіковський М. Премія НАН України для студентів

вищих навчальних закладів, за серію робіт «Кінетика

фотоіндукованих переходів в наноструктурах бактеріальних

реакційних центрів» (2013).



доц. Момот А.І. Премія Верховної

Ради України найталановитішим

молодим ученим у галузі

фундаментальних і прикладних

досліджень та науково-технічних

розробок (2014).



Захист кандидатської 

дисертації  (2005 р.)

доц. Дмитренко О.П.

Науковий керівник:

член-кор НАНУ

проф. Куліш М.П. 

Тема дисертації:

“Структура та оптичні 

властивості плівок 

фулеренів при легуванні 

і опроміненні”

За час існування кафедри підготовлено понад 200 фахівців з 

фізики конденсованого стану, захищено 3 докторські та понад 30 

кандидатських дисертацій.

Захисти дисертаційних робіт



Захист кандидатської 

дисертації  (2007 р.)  

доц.  Момота А.І.

Науковий керівник: 

академік НАНУ,

проф.  Загородній А.Г.

Тема дисертації:

“ ВПЛИВ САМОУЗГОДЖЕНОГО

ЗАРЯДЖАННЯ ПОРОШИНОК НА

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ

ВЛАСТИВОСТІ ЗАПОРОШЕНОЇ

ПЛАЗМИ”



Захист кандидатської 

дисертації  (2007 р.)  

асп. Москаленко В.В.

Науковий керівник: 

проф. Селіщев П.О. 

Тема дисертації:

“ РОЛЬ НЕЛІНІЙНИХ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ТОЧКОВИХ

ТА ПРОТЯЖНИХ ДЕФЕКТІВ В

ЗМІНІ ХАРАКТЕРИСТИК

МІЦНОСТІ ТА ПЛАСТИЧНОСТІ

МАТЕРІАЛІВ ПІД

ОПРОМІНЕННЯМ ”



Захист кандидатської дисертації  (2009 р.)  асп. Мельник І.М.

Науковий керівник: проф. Татаренко В.А.

Тема дисертації:

“Аномалії температурної залежності магнітних властивостей Cr та 

впорядковного сплаву Fe–Co”



Захист кандидатської дисертації  (2012 р.) доц. Павленко О.Л.

Науковий керівник: проф. Куліш М.П.

Тема дисертації:

“ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ ПЛІВОК ФУЛЕРИТІВ C60 ПРИ ЛЕГУВАННІ МЕТАЛАМИ ТА 

ОПРОМІНЕННІ”



Випускники кафедри, які 

захистили дисертаційні роботи

Дмитренко О.П.

Момот А.І.,

Лізунов В.В.,

Вишивана І.Г.,

Москаленко В.В.

Попенко В.І.

Кобус Л.С.,

Мельник І.М.

Кокайло В.С.

Павленко О.Л,

Буско Т.О.,

Діденко Т.

Щербань Л.В.

Бровчук С.,

Нінічук Л.,

Заболотний І.,

Мацуй Д.В.

Шастун В.

Демчишин А.

Молодкін В.В.

Демченко А.



Кібер ніж

Випускники кафедри фізики функціональних матеріалів 

працюють:

- Медичні заклади

Центр онкології і радіохірургії  «Кібер Клініка Спіженка»

Карнаухова Настя

Національний інститут раку 

Галяс Оксана,

Галяс Анна,

Магдич Інна

Клінічна лікарня “Феофанія”

Нестерова Анна,

Ботвиновскьий Богдан

Київська міська онкологічна лікарня

Харлан Юлія,

Сидельникова Юлія

НАШІ   ВИПУСКНИКИ



Зав. відділу дозиметрії іонізуючого випромінювання та 

радіаційної безпеки, к.б.н. Векслярський Р. З. та  

випускники кафедри фізики функціональних матеріалів  

Магдич Інна і Галяс Оксана



Ботвиновський 

Богдан 
працює з гамма-

камерою в Центрі 

ядерної медицини 

при Київському 

міському клінічному 

онкологічному 

центрі

Випускники кафедри фізики 

функціональних матеріалів 

Магдич Інна та Галяс 

Оксана проводять 

розрахунок клінічної дози 

опромінення на сучасному 

обладнанні для променевої 

терапії в Національному 

інституті раку



Кібер ніж

Інститути академії НАН України

- Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова

- Інститут фізики

- Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова

- Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

- Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

Соколова Марина, 

Ярусевич Олександр, 

Стубров Юрій,

Бровчук Сергій,

Нінічук Людмила, 

Заболотний Іван, 

Кокайло Валетина,

Мельник Ірина, 
Лізунова Світлана, 

Лізунов В`ячеслав 



Інститут металофізики

ім. Г.В. Курдюмова

Лізунова Світлана

Науковий співробітник, 

канд. фіз.-мат. наук

Професор Репецький С.П., к.ф.-м.н. 

Кокайло В. та к.ф.-м.н. Мельник І. 



Співробітники

Павленко О.Л,

Буско Т. О., 
Брусенцов В.А, 

Оласюк О.П, 

Нечипоренко О.С.

Кафедра фізики функціональних 

матеріалів

Аспіранти

Полуян Надія

Кобзар Петро

Яковишен Руслан

Драпіковський Максим, 

Рарата Сергій,

Кузьменко Марина, 

Ковальова Дарья, 

Ковалюк Сергій,

Яценюк Артем, 



Наші випускники закордоном

Мельник Антон 

Max Planck Institute for Polymer Research, Department of Polymer 

Theory, Mainz, Germany, PhD student

Демченко Анна 

The Institute of Physics and Chemistry of Materials of Strasbourg, 

National Center for Scientific Research, PhD student

Костіна Анна 

Демчишин Андрій



День фізика. 





Дякую за увагу!


