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3 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 
науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 
із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 
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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Фізика нанорозмірних вуглецевих систем  

  (назва дисципліни) 
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань     10  Природничі науки,  
спеціальність 104  Фізика та астрономія.  

Дана дисципліна є дисципліною за вибором 

 за спеціальністю (спеціалізацією) «Фізика наносистем»_______. 
   (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у I семестрі ІІ курсу магістратури в обсязі – 180 год. 4 
              (зазначається загальний обсяг) 

(6 кредитів ECTS5) зокрема: лекції –30 год., лабораторні – 30 год., самостійна 
робота 120 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – є отримання глибоких та систематичних знань з курсу 
„Фізика нанорозмірних вуглецевих систем” 

Завдання – ознайомлення із фізико-хімічними закономірностями 
утворення та структурою нановуглецевих систем, зокрема, фулеренів, 
фулереноподібних структур, нанотрубок, нановолокон та нанографіту, 
термодинамічними та хімічними умовами методів отримання нановуглецевих 
матеріалів, ознайомлення з процесами фізичної та хімічної модифікації 
нановуглецевих матеріалів та створення нанокомпозиційних матеріалів на їх 
основі, вивчення механізмів формування електротранспортних властивостей 
різних типів нановуглецевих матеріалів, оволодіння методами дослідження 
структурно-фазового складу та електротранспортних та магнітних властивостей 
нановуглецевих матеріалів. 

Структура курсу: курс включає розгляд таких тем, як. „Оболонкові 
вуглецеві структури”, „Конденсовані фази з оболонкових вуглецевих молекул та 
нанорозмірні графітові структури”, „Композити на основі нанорозмірних 
вуглецевих структур”, „Фізичні властивості нанорозмірних вуглецевих 
структур” та „Електротранспортні, електродинамічні та теплові властивості 
композитів на основі нановуглецевих структур”.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

1. Основні закономірності формування нановуглецевих систем, 
різної мірності, зокрема, фулеренів, фулереноподібних структур, 
нанотрубок, нановолокон та нанографіту; 

                                           
4 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
5 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 
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2. Особливості структури нановуглецевих матеріалів різної 
мірності; 

3. Методи отримання нановуглецевих матеріалів та 
нанокомпозиційних матеріалів на їх основі; 

4. Методи хімічної та фізичної модифікації нановуглецевих 
матеріалів; 

5. Механізми формування електротранспортних та магнітних 
властивостей нановуглецевих систем різної мірності та 
структурної досконалості. 

вміти:  
1. Визначати структурно-фазовий склад нановуглецевого матеріалу 

за даними рентгенівської дифракції; 
2. Визначати структурні параметри нановуглецевого матеріалу за 

даними електронної мікроскопії; 
3. Виконувати вимірювання електротранспортних, магнітних та 

механічних властивостей об ємних зразків нановуглецевих 
матеріалів;  

4. Проводити комплексний аналіз експериментальних даних з 
структурно-фазового складу та електротранспортних, магнітних і 
механічних властивостей нановуглецевих матеріалів..……….. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Навчальна дисципліна “Фізика нанорозмірних 
вуглецевих систем”, яка є вибірковою з циклу дисциплін вільного вибору 
студента, є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня "магістр" (для магістрів спеціальності „Фізика 
наносистем”).  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Вуглець є унікальним хімічним 
елементом, який відрізняється тим, що може існувати у вигляді багатьох 
кристалічних модифікацій, зокрема утворювати нанорозмірні системи, серед 
яких найпоширенішими є фулерени та гіперфулерени, вуглецеві нанотрубки, 
нановолокна, графени та інші. Різноманіття нанорозмірних вуглецевих 
матеріалів, широкий діапазон їх властивостей та практично необмежені 
можливості модифікування дозволяють говорити про них як про принципово 
нове покоління матеріалів – наноматеріали та основу розвитку 
нанотехнологій.Для засвоєння даного курсу необхідними є знання з курсів 
„Термодинаміка та молекулярна фізика”, „Електрика та магнетизм”, „Квантова 
механіка”, „Фізика твердого тіла”, „Фізичне матеріалознавство”, Хімія”, 
„Низькорозмірні вуглецеві матеріали та композити”. 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми „Оболонкові вуглецеві структури”, 

„Конденсовані фази з оболонкових вуглецевих молекул та нанорозмірні графітові 
структури” та „Композити на основі нанорозмірних вуглецевих структур”, а у змістовий 
модуль 2 (ЗМ2) – теми „Фізичні властивості нанорозмірних вуглецевих структур” та 
„Електротранспортні, електродинамічні та теплові властивості композитів на основі 
нановуглецевих структур”. Обов’язковим для заліку є виконання всіх лабораторних робіт, 
відвідання не менше 50% лекцій, успішна здача модульних контрольних робіт. 
Оцінювання за формами контролю6: 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 4_ бали Max. –20 бали Min. –4_ бали Max. –20 балів 
Виконання та здача 
лабораторних робіт 

5 5×2=10 4 4×2=8 

Модульна контрольна 
робота 

4 10 4 8 

Реферат за 
проблемною темою 

- - -3 3 

„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 – 20_ балів для одержання іспиту обов’язково необхідне 
відпрацювання всіх лабораторних робіт та перездача модульних контрольних робіт.  

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 ___9 11_____ 0 /____ 8 
Максимум 20_____ 20______ 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 іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 

                                           
6 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  
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За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 

4 добре 
75 – 84  
65 – 74  

3 задовільно 
60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1. Структура, методи отримання нанорозмірних вуглецевих структур 

та композитів на їх основі 
ТЕМА 1. ОБОЛОНКОВІ ВУГЛЕЦЕВІ СТРУКТУРИ. (48 год.)7 

Загальна класифікація нанорозмірних вуглецевих структур. Будова вуглецевих 
нанотрубок. Морфологічні форми ниткоподібних вуглецевих наночастинок. Загальний огляд 
методів отримання нанорозмірних вуглецевих структур. Методи виділення та ідентифікації 
нанорозмірних вуглецевих структур 

ТЕМА 2. КОНДЕНСОВАНІ ФАЗИ З ОБОЛОНКОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ МОЛЕКУЛ ТА НАНОРОЗМІРНІ 
ГРАФІТОВІ СТРУКТУРИ. (36 год.) 

Кристалічні структури з оболонкових вуглецевих молекул. Полімеризація 
оболонкових вуглецевих наноструктур. Методи та механізми полімеризації фулеренів. 
Графен та нанографіт. Терморозширений графіт як низькорозмірний вуглецевий матеріал. 

ТЕМА 3. КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ НАНОРОЗМІРНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ СТРУКТУР. (24 год.) 
Хімія нанорозмірних вуглецевих структур. Функціалізація та модифікація фулеренів 

та вуглецевих нанотрубок. Композити на основі нанорозмірних вуглецевих структур. Методи 
отримання, структура. 

Змістовий модуль 2. Властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів та 
композиційних матеріалів на їх основі 

ТЕМА 4. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОРОЗМІРНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ СТРУКТУР. (36 год.)8 
Оптичні властивості. Електротранспортні властивості. Моделі провідності. 

Магнітопровідні властивості.  

ТЕМА 5. ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНІ, ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ТА ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА 
ОСНОВІ НАНОВУГЛЕЦЕВИХ СТРУКТУР. (36 год.) 

Електро- та теплопровідність композитів на основі нановуглецевих структур. 
Перколяційна модель. Електродинамічні властивості. Механічні властивості композитів на 
основі нановуглецевих структур.  

                                           
7 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 
8 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практичні С/Р 

Змістовий модуль 1. Структура, методи отримання нанорозмірних вуглецевих 
структур та композитів на їх основі 

 Тема 1. Оболонкові вуглецеві структури    

1 
Загальна класифікація нанорозмірних вуглецевих структур. 
Історія відкриття та основні визначення нових 
наноалотропних модифікацій вуглецю. Топологія замкнутих 
вуглецевих кластерів 

2 2 8 

2 
Будова вуглецевих нанотрубок. Хіральні та ахіральні 
вуглецеві нанотрубки, індекси хіральності. Морфологічні 
форми ниткоподібних вуглецевих наночастинок 

2 2 8 

3 
Загальний огляд методів отримання нанорозмірних 
вуглецевих структур. Моделі утворення оболонкових 
вуглецевих структур 

2 2 8 

4 Методи виділення та ідентифікації нанорозмірних вуглецевих 
структур 2 2 8 

 Тема 2. Конденсовані фази з оболонкових вуглецевих 
молекул та нанорозмірні графітові структури    

5 Кристалічні структури з оболонкових вуглецевих молекул. 
Полімеризація оболонкових вуглецевих наноструктур 2 2 8 

6 Особливості кристалічної та зонної структури графену та 
нанографіту. Методи отримання графену та нанографітів 2 2 8 

7 
Терморозширений графіт як низькорозмірний вуглецевий 
матеріал. Методи одержання ТРГ. Термодинамічна модель 
процесу терморозширення графіту 

2 2 8 

 Тема 3. Композити на основі нанорозмірних вуглецевих 
структур    

8 Хімія нанорозмірних вуглецевих структур. Функціалізація та 
модифікація фулеренів та вуглецевих нанотрубок 2 2 8 

9 Композити на основі нанорозмірних вуглецевих структур. 
Методи отримання, структура 2 2 8 

 Підсумкова модульна контрольна робота     
Змістовий модуль 2. Властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів та 

композиційних матеріалів на їх основі 

 Тема 4. Фізичні властивості нанорозмірних вуглецевих 
структур    

10 Оптичні властивості нанорозмірних вуглецевих структур 2 2 8 

11 Електротранспортні властивості нанорозмірних вуглецевих 
структур. Моделі провідності нанорозмірних провідників 2 2 8 

12 Магнітопровідні властивості нанорозмірних вуглецевих 
структур 2 2 8 

 Тема 5. Фізичні властивості. композитів на основі 
нановуглецевих структур    
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13 Електро- та теплопровідність композитів на основі 
нановуглецевих структур. Перколяційна модель 2 2 8 

14 Електродинамічні властивості полімерних композитів на 
основі нановуглецевих структур  2 2 8 

15 Механічні властивості композитів на основі нановуглецевих 
структур 2 2 8 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    

 ВСЬОГО 30 30 120 
Загальний обсяг 180 год.9, в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Практичні – 30 год. 
Самостійна робота -120 год. 

 

                                           
9 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Структура, методи отримання нанорозмірних вуглецевих структур та 

композитів на їх основі 
ТЕМА 1. Оболонкові вуглецеві структури. (48 год.) 
Лекція 1. Загальна класифікація нанорозмірних вуглецевих структур. Історія відкриття та 
основні визначення нових наноалотропних модифікацій вуглецю. Топологія замкнутих 
вуглецевих кластерів. (2 год.)  

Історія відкриття та основні визначення нових алотропних модифікацій вуглецю: 
нанотрубки, фулерени, наноалмази, графен, алотропи вуглецю з змішаними електронними 
конфігураціями. Вуглецеві кластери. Топологія замкнутих вуглецевих кластерів – фулеренів 
та фулереноподібних структур.  

Практичне заняття 1. Вступ до лабораторних робіт з курсу. (2 год.) 

1. Ознайомлення з методами дослідження структурно-фазового складу нановуглецевих 
матеріалів, що пропонуються для виконання на лабораторних роботах.  
2. Ознайомлення з методами обробки результатів, отриманих в ході виконання лабораторних 
робіт.  
3. Оформлення звітів по лабораторним роботам. 

Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Підготовка до лабораторної роботи. 

Література [1, 2, 5]. 

Лекція 2. Будова вуглецевих нанотрубок. Хіральні та ахіральні вуглецеві нанотрубки, 
індекси хіральності. Морфологічні форми ниткоподібних вуглецевих наночастинок. (2 год.)  

Хіральність нанотрубок. Індекси хіральності. Зонна структура вуглецевих нанотрубок. 
Будова одностінних і багатостінних ВНТ та наноконусів. Дефекти структури ВНТ. 
Морфологічні форми ниткоподібних вуглецевих наночастинок. 

Практичне заняття 2. Виконання лабораторної роботи № 1 “Визначення структурно-
фазового складу модифікованого нановуглецевого матеріалу за даними рентгенівської 
дифракції та електронної мікроскопії. (2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення розрахунків для визначення структурно-фазового складу НВМ за даними 
рентгенівської дифракції та електронної мікроскопії. 
3. Перевірка отриманих  результатів 

Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Підготовка до лабораторної роботи. 

Література  [1, 2, 5]. 
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Лекція 3. Загальний огляд методів отримання нанорозмірних вуглецевих структур. Моделі 
утворення оболонкових вуглецевих структур. (2 год.)  

Методи отримання нанорозмірних вуглецевих структур. Методи випаровування-
десублімації графіту: дуговий метод, метод лазерної абляції. Піроліз вуглеводнів. 
Каталітичний розпад монооксиду вуглецю. Кінетика утворення фулеренів та ВНТ. Переваги 
та недоліки методів. Моделі утворення оболонкових вуглецевих структур.  

Практичне заняття 3. Виконання лабораторної роботи № 2 “Визначення структурно-
фазового складу та розмірів модифікуючої компоненти нановуглецевого матеріалу за даними 
термомагнітометрії”. (2 год.) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення досліджень температурної залежності магнітної сприйнятливості ВНТ, 

модифікованих перехідними металами. 
3. Перевірка отриманих результатів 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Підготовка до лабораторної роботи. 
Література [1-3, 5]. 

Лекція 4. Методи виділення та ідентифікації нанорозмірних вуглецевих структур (2 год.)  
Методи виділення та ідентифікації фулеренів та вуглецевих нанотрубок. Результати 

досліджень фулеренів методами мас-спектрометрії, хроматографічного аналізу та ЯМР. 
Методи очищення, розкриття та розрізання нанотрубок. Механічні методи, термо-хімічні 
методи. Методи інфрачервоної та раманівської спектроскопії для ідентифікації 
нановуглецевих структур та функціональних груп на їх поверхні. 

Практичне заняття 4. Виконання лабораторної роботи № 3 “Визначення особливостей 
структури вуглецевих нанотрубок за даними спектрів раманівського розсіювання” (2 год.) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення розрахунків для визначення особливостей структури вуглецевих 

нанотрубок та графену за даними спектрів комбінаційного розсіювання. 
3. Перевірка отриманих результатів 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
Література [1, 2, 5, 6]. 

ТЕМА 2. Конденсовані фази з оболонкових вуглецевих молекул та нанорозмірні 
графітові структури (36 год.) 

Лекція 5. Кристалічні структури з оболонкових вуглецевих молекул. Полімеризація 
оболонкових вуглецевих наноструктур (2 год.) 

Кристалічна структура фулеритів. Зростки вуглецевих нанотрубок. Кристалічні 
структури з оболонкових вуглецевих молекул. Фулерити С60 та С70. Зростки вуглецевих 
нанотрубок. Механізм полімеризації фулеренів. Фотополімеризація. Полімеризаціazzzя 
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фулеренів під дією температури та тиску. Полімеризація через інтеркаляцію. Кристалічна 
структура фулеренових фаз високого тиску. Полімеризація вуглецевих нанотрубок. 

Практичне заняття 5. Виконання лабораторної роботи № 4 “Визначення особливостей 
структури графену та нанографіту за даними спектрів раманівського розсіювання” (2 год.) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення розрахунків для визначення особливостей структури вуглецевих 

нанотрубок та графену за даними спектрів комбінаційного розсіювання. 
3. Перевірка отриманих результатів. 

                                                                                          Завдання для самостійної роботи ( 8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного 

матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній 

роботі. Підготовка до лабораторної роботи. Л 
Література  [1, 2, 5]. 

Лекція 6. Особливості кристалічної та зонної структури графену та нанографіту. Методи 
отримання графену та нанографітів. (2 год.)  

Структура графену. Кристалічна структура нанографітів. Зонна структура графену з 
різним типом кромки. Зонна структура нанографіту з різною кількістю графенових шарів. 
Методи отримання графену: механічні, методи хімічного осадження. Методи отримання 
нанографіту: механічні методи (диспергування), хімічні методи, CVD-методи.  

Практичне заняття 6. Виконання лабораторної роботи № 5 “Визначення якісного 
складу функціональних груп на поверхні нанографіту методом інфрачервоної спектроскопії” 
(2 год.) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення аналізу отриманих методом інфрачервоної спектроскопії спектрограм для 

визначення якісного складу функціональних груп на поверхні нанографіту. 
3. Аналіз отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Підготовка до лабораторної роботи. 

Література [1, 3, 6]. 
Лекція 7. Терморозширений графіт (ТРГ) як низькорозмірний вуглецевий матеріал. Методи 
одержання ТРГ. Термодинамічна модель процесу терморозширення графіту. (2 год.) 

Терморозширений графіт як низькорозмірний вуглецевий матеріал. Параметри 
кристалічної структури ТРГ. Зонна структура ТРГ. Методи одержання ТРГ. Хімічні методи. 
Термо-хімічні методи. Коефіцієнт терморозширення. Залежність коефіцієнту 
терморозширення від типу матеріалу окислювача, типу інтеркалянту, температури 
терморозширення. Термодинамічна модель терморозширення.  

Практичне заняття 7. Виконання лабораторної роботи № 6 “Визначення параметрів 
структури терморрозширеного графіту та нанографіту за даними електронної мікроскопії 
високого розділення ”.  (2 год.) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
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2. Проведення аналізу отриманих методом інфрачервоної спектроскопії спектрограм для 
визначення якісного складу функціональних груп на поверхні нанографіту. 

3. Аналіз отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
Література [1, 5, 7]. 

ТЕМА 3. Композити на основі нанорозмірних вуглецевих структур. (24 год.)  
Лекція 8. Хімія нанорозмірних вуглецевих структур. Функціалізація та модифікація 
фулеренів та вуглецевих нанотрубок. (2 год.) 

Методи ковалентної функціалізації. Методи нековалентної функціалізації та 
солюбілізації. Заповнення внутрішніх порожнин. Інтеркаляція нанотрубок. Сорбція. Фізичні 
та хімічні методи модифікації. Декорування нановуглецевих структур  
Практичне заняття 8. Підсумкове заняття по лабораторним роботам 1-6. (2 год.) 

1. Захист лабораторних робіт.  
2. Обговорення отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Підготовка до модульної контрольної роботи за темами ЗМ1. 
Література [1- 7]. 

Лекція 9. Композити на основі нанорозмірних вуглецевих структур. Методи отримання, 
структура. (2 год.) 

Композиційні матеріали на основі вуглецевих наноструктур. Композиційні матеріали з  
полімерною і керамічною матрицею. Нанопапір та нановолокна. Методи отримання 
композиційних матеріалів на основі вуглецевих наноструктур. Структура композитів.  

Практичне заняття 9. Модульна контрольна робота 1. (2 год.) 
 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Підготовка до лабораторної роботи. 

Література [1, 2, 6]. 
 
Контрольні запитання та завдання (виносяться на модульну контрольну роботу 1) 

1. Класифікація вуглецевих матеріалів. Нанорозмірні вуглецеві матеріали.  
2. Вуглецеві кластери. Топологія замкнутих вуглецевих кластерів - фулеренів. 
3. Методи отримання фулеренів. Дуговий метод, метод лазерного випаровування, метод 

високотемпературного розпаду вуглецю. 
4. Методи виділення та ідентифікації фулеренів та вуглецевих нанотрубок.  
5. Отримання кристалів та плівок фулеренів.  
6. Полімеризація фулеренів. Механізми полімеризації фулеренів. Фотополімеризація.  
7. Полімеризація фулеренів під дією температури та тиску. Полімеризація через 

інтеркаляцію 
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8. Інтеркаляція фулеритів. Структура фулеридів.  
9. Функціалізація фулеренів. 
10. Вуглецеві нанотрубки. Будова одностінних ВНТ. Хіральність нанотрубок. 
11. Будова багатостінних ВНТ та наноконусів. Дефекти структури ВНТ 
12. Методи отримання ВНТ. Возгонка-десублімація графіту. Електродуговий метод. 

Лазерно-термічний метод.  
13. Методи отримання ВНТ. Піроліз вуглеводнів. Каталітичний розпад монооксиду 

вуглецю. Кінетика утворення ВНТ. 
14. Терморозширений графіт як низькорозмірний нановуглецевий матеріал. Структура 

ТРГ. 
15. Зонна структура ТРГ. 
16. Методи отримання ТРГ.  
17. Коефіцієнт терморозширення. Залежність коефіцієнту терморозширення від типу 

графіту, окислювача, інтеркалянту та температури терморозширення. 
18. Термодинамічна модель термозширення. 
19. Графен та нанографіт. 
20. Методи функціалізації нановуглецевих структур. Ковалентна та нековалентна 

функціалізація.  
21. Інтеркаляція нанографітових структур. 
22. Фізичні методи модифікації наноструктур. 
23. Хімічні методи модифікації наноструктур. Декорування наноструктур. 
24. Композиційні матеріали на основі вуглецевих наноструктур. 
25. Отримання композитів на основі вуглецевих наноструктур в полімерній матриці. 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

Властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів та композиційних 
матеріалів на їх основі  

ТЕМА 4. Фізичні властивості нанорозмірних вуглецевих структур (36 год.) 

Лекція 10. Оптичні властивості нанорозмірних вуглецевих структур. (2 год.) 
ІЧ- та КР спектроскопія фулеренів та вуглецевих нанотрубок. Спектри поглинання 

фулеренів. Фотопровідність фулеренів. Фотолюмінісценція фулеренів. Електролюмінісценція 
ВНТ. Використання КР-спектроскопії для визначення типу та діаметру ВНТ. Основи ІЧ-
спектроскопії нанорозмірних вуглецевих структур. 

Практичне заняття 10. Виконання лабораторної роботи № 7 “Визначення механізмів 
провідності ВНТ за даними температурної залежності електроопору. ”  (2 год.) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Аналіз різних типів провідності ВНТ у відповідності до їх структурних параметрів. 
3. Визначення параметрів провідності для ВНТ пізної структури. 
4. Аналіз отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Підготовка до лабораторної роботи. 

Література [1-3, 5, 7]. 

Лекція 11. Електротранспортні властивості нанорозмірних вуглецевих структур. Моделі 
провідності нанорозмірних вуглецевих структур. (2 год.) 
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Моделі провідності фулеритів та плівок фулеренів. Провідність полімеризованих 
фулеренів. Вплив кисню на провідність плівок фулеренів. Моделі провідності одностінних та 
багатостінних ВНТ. Балістична провідність. Фотопровідність. Провідність нанографіту та 
терморозширеного графіту. 

Практичне заняття 11. Виконання лабораторної роботи № 8 “Побудова перколяційної 
кривої для композитів з  нановуглецевим наповнювачем”  (2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Вимірювання питомого електроопору композитів з різною концентрацією 

нановуглецевого наповнюва. 
3. Побудова перколяційної кривої. 
4. Визначення індексу перколяції. 
5. Аналіз отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі. 

Література [1 – 3, 7]. 
Лекція 12. Магнітопровідні властивості нанорозмірних вуглецевих структур. (2 год.) 

Механізми магнітопровідності нанорозмірних вуглецевих структур та модифікованих 
вуглецевих наноструктур. Гігантський магніторезистивний ефект. Анізотропний 
магніторезистивний ефект. Асиметричний магнітоопір. Лінійний магнітоопір. Прояв ефектів 
слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду в гальваномагнітних властивостях 
нанорозмірних вуглецевих структур. Ефект Кондо і магнітні кластери в нанотрубках. 

Практичне заняття 12. Виконання лабораторної роботи № 9. “Дослідження 
механічних властивостей полімерних композитів з нановуглецевих наповнювачем. (2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Отримання діаграми „навантаження-розвантаження” для полімерних композитів на 

основі структурно різних нановуглецевих матеріалів.  
3. Проведення необхідних розрахунків. 
4. Перевірка отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Підготовка до лабораторної роботи. 

Література [1-3, 5, 7]. 

ТЕМА 5. Фізичні властивості. композитів на основі нановуглецевих структур (36 год.) 
Лекція 13. Електро- та теплопровідність композитів на основі нановуглецевих структур. 
Перколяційна модель. (2 год.) 

Моделі електро- та теплопровідності полімерних композитів на основі нановуглецевих 
структур. Концентраційні залежності електро- та теплопровідності полімерних композитів на 
основі нановуглецевих структур. Перколяційна модель. Модель сумішей. 
Практичне заняття 13. Виконання лабораторної роботи № 10. “Дослідження 
теплопровідності та теплоємності полімерних композитів з нановуглецевих наповнювачем. (2 
год.) 
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1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань концентраційних залежностей теплопровідності та 

теплоємності полімерних композитів з нановуглецевим наповнювачем.  
3. Розрахунки параметрів теплоємності та теплопровідності. 
4. Перевірка отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (8  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Оформлення звітів по лабораторним роботам. 
Література [1, 3, 7]. 

 
Лекція 14. Електродинамічні властивості полімерних композитів на основі нановуглецевих 
структур (2 год.) 

Діелектрична проникність полімерних композитів на основі нановуглецевих структур. 
Частотна залежність діелектричної проникності. Спектри поглинання та відбиття полімерних 
композитів на основі нановуглецевих структур в мікрохвильовому діапазоні. Теорія 
поглинання електромагнітного випромінювання двокомпонентними полімерними 
композитами. 
Практичне заняття 14. Підсумкове заняття по лабораторним роботам 7-10. (2 год.) 
1.Захист лабораторних робіт.  
2. Обговорення отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (8  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного 

матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Підготовка до модульної контрольної роботи. 
Література [1- 7]. 

Лекція 15. Механічні властивості композитів на основі нановуглецевих структур (2 год.)  
Механічні властивості композитів на основі нановуглецевих структур. Стабільність 

електротранспортних та теплових властивостей композитів на основі нановуглецевих 
структур в умовах зовнішнього механічного навантаження. Моделі провідності композитів на 
основі нанорозмірний вуглецевих структур в умовах зовнішнього механічного навантаження. 

Практичне заняття15. Модульна контрольна робота 2. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи (8  год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного 

матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
Література [1- 7]. 

Контрольні запитання та завдання (виносяться на модульну письмову контрольну 
роботу 2).  
1. Спектри поглинання фулеренів.  
2. Фотопровідність фулеренів.  
3. Фотолюмінісценція фулеренів.  
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4. Електролюмінісценція ВНТ.  
5. Визначення типу та діаметру ВНТ за даними КР-спектроскопії.  
6. Використання ІЧ-спектроскопії для визначення якісного складу функціональних груп на 

поверхні нановуглецевих структур. 
7. Моделі провідності фулеритів. 
8. Моделі провідності плівок фулеренів.  
9. Моделі провідності полімеризованих фулеренів.  
10. Вплив кисню на провідність плівок фулеренів.  
11. Моделі провідності ідеальної одностінної ВНТ. 
12. Моделі провідності багато стінних ВНТ.  
13. Моделі провідності нанографіту.  
14. Електротранспортні властивості терморозширеного графіту. 
15. визначення концентрації носіїв заряду та рухливості носіїв заряду терморозширеного 

графіту. 
16. Механізми електроопору в магнітному полі нанорозмірних вуглецевих структур. 
17. Механізми електроопору в магнітному полі модифікованих вуглецевих наноструктур.  
18. Гігантський магніторезистивний ефект в модифікованих ВНТ.  
19. Анізотропний магніторезистивний ефект в модифікованих ВНТ.  
20. Асиметричний магнітоопір. 
21. Лінійний магнітоопір. 
22. Прояв ефектів слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду в гальваномагнітних 

властивостях нанорозмірних вуглецевих структур.  
23. Моделі електро- та теплопровідності полімерних композитів на основі нановуглецевих 

структур. Модель сумішей. 
24. Концентраційні залежності електро- та теплопровідності полімерних композитів на 

основі нановуглецевих структур. Перколяційна модель. 
25. Стабільність електротранспортних властивостей композитів на основі нановуглецевих 

структур в умовах зовнішнього механічного навантаження. 
26. Стабільність теплових властивостей композитів на основі нановуглецевих структур в 

умовах зовнішнього механічного навантаження. 
27. Діелектрична проникність полімерних композитів на основі нановуглецевих структур.  
28. Спектри поглинання та відбиття полімерних композитів на основі нановуглецевих 

структур в мікрохвильовому діапазоні.  
29. Теорія поглинання електромагнітного випромінювання двокомпонентними 

полімерними композитами. 
 

Проблемні теми для самостійної роботи: 
1. Потенціальні області застосування фулеренів. 
2. Області використання ВНТ та нановолокон. 
3. Нанорозмірні вуглецеві структури в біології та медицині. 
4. Електродинамічні характеристики композитів на основі нановуглецевих структур. 
5. Вуглецеві нанотрубки як елементи наноелектроніки  
6. Хімічні сенсори на основі нанорозмірних вуглецевих структур. 
7. Електронні логічні елементи на ВНТ.  
8. Полімерні композити на основі нановуглецевих структур як матеріали для 

виготовлення електро-магнітних екранів. 
9. Магнітні властивості нанорозмірних вуглецевих структур.  
10. Магнітні властивості алотропних модифікацій вуглецю. Графіт та нанорозмірний 

графіт. 
11. Роль домішок в магнетизмі вуглецевих наноструктур. 
12. Високотемпературний магнетизм вуглецевих наноструктур.  
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Загальна класифікація нанорозмірних вуглецевих структур. Вуглецеві кластери. 
Топологія замкнутих вуглецевих кластерів. 
2. Структура вуглецевих нанотрубок. Хіральні та ахіральні вуглецеві нанотрубки, 
індекси хіральності. 
3. Дефекти структури ВНТ. Морфологічні форми ниткоподібних вуглецевих 
наночастинок. 
4. Зонна структура вуглецевих нанотрубок різної хіральності. 
5. Огляд методів отримання нанорозмірних вуглецевих структур.  
6. Кінетика утворення фулеренів та ВНТ. Моделі утворення оболонкових вуглецевих 
структур.  

 
7. Методи виділення та ідентифікації фулеренів та вуглецевих нанотрубок 
8. Методи інфрачервоної та раманівської спектроскопії для ідентифікації нановуглецевих 
структур та функціональних груп на їх поверхні. 
9. Кристалічні структури з оболонкових вуглецевих молекул. Фулериди С60 та С70. 
Кристалічна структура фулеридів. Структурні фазові переходи в фулеридах.  
10. Зростки вуглецевих нанотрубок. Алмазоподібні нанокристали. 
11. Механізми полімеризації фулеренів.  
12. Кристалічна структура фулеренових фаз високого тиску. Надтверді фулеренові фази 
високого тиску.  
13. Структура та зонна структура графену з різним типом кромки. Методи отримання 
графену.  
14. Кристалічна структура нанографітів. Зонна структура нанографіту з різною кількістю 
графенових шарів. Методи отримання нанографіту.  
15. Терморозширений графіт як низькорозмірний вуглецевий матеріал. Параметри 
кристалічної структури ТРГ. Зонна структура ТРГ.  
16. Методи одержання ТРГ. Залежність коефіцієнту терморозширення від типу матеріалу 
окислювача, типу інтеркалянту, температури терморозширення.  
17. Термодинамічна модель терморозширення.  
18. Методи ковалентної функціалізації нанорозмірних вуглецевих структур.  
19. Методи нековалентної функціалізації та солюбілізації нанорозмірних вуглецевих 
структур.  
20. Заповнення внутрішніх порожнин та інтеркаляція нанотрубок.  
21. Фізичні та хімічні методи модифікації нановуглецевих структур.  
22. Композиційні матеріали на основі вуглецевих наноструктур з полімерною і 
керамічною матрицею. Структура композитів. 
23. Методи отримання композиційних матеріалів на основі вуглецевих наноструктур.  
24. Оптичні властивості нанорозмірних вуглецевих структур. ІЧ- та КР спектроскопія 
фулеренів та вуглецевих нанотрубок.  
25. Фотопровідність та фотолюмінісценція фулеренів.  
26. Основи ІЧ-спектроскопії нанорозмірних вуглецевих структур. 
27. Моделі провідності фулеритів та плівок фулеренів.  
28. Моделі провідності полімеризованих фулеренів.  
29. Моделі провідності вуглецевих нанотрубок. 
30. Провідність нанографіту та терморозширеного графіту. 
31. Механізми електроопору в магнітному полі нанорозмірних вуглецевих структур та 

модифікованих вуглецевих наноструктур. Гігантський магніторезистивний ефект. 
Анізотропний магніторезистивний ефект.  

32. Асиметричний магнітоопір. Лінійний магнітоопір. 
33. Прояв ефектів слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду в гальваномагнітних 

властивостях нанорозмірних вуглецевих структур.  
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34. Механічні властивості композитів на основі нановуглецевих структур. 
35. Моделі електро- та теплопровідності полімерних композитів на основі нановуглецевих 

структур. Модель сумішей. 
36. Моделі провідності композитів на основі нанорозмірний вуглецевих структур в 

умовах зовнішнього механічного навантаження. 
37. Концентраційні залежності електро- та теплопровідності полімерних композитів на 

основі нановуглецевих структур. Перколяційна модель.  
38. Діелектрична проникність полімерних композитів на основі нановуглецевих структур.  
39. Спектри поглинання та відбиття полімерних композитів на основі нановуглецевих 

структур в мікрохвильовому діапазоні.  
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