




ВСТУП 
1. Метою дисципліни є отримання глибоких та систематизованих знань з фізики 
нанорозмірних вуглецевих систем, засвоєння закономірностей утворення та механізмів 
формування властивостей нанорозмірних вуглецевих систем різної мірності, ознайомлення з 
методами отримання нанорозмірних вуглецевих систем та композиційних матеріалів на їх 
основі; методами хімічної та фізичної модифікації нановуглецевих матеріалів; механізмами 
формування електро-транспортних та магнітних властивостей нановуглецевих систем різної 
мірності та структурної досконалості. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знання з курсів «Термодинаміка та молекулярна фізика”, „Електрика та магнетизм”, 

„Квантова механіка”, „Електронна структура твердого тіла”, „Фізичне 
матеріалознавство”, «Низькорозмірні вуглецеві структури і композити». 

2. Знання з курсів вищої математики та вміння їх застосовувати для розрахунків. 
3.  Знання з теорії похибок, вміння оцінювати точність вимірювання. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках дисципліни «Фізика нанорозмірних вуглецевих систем» розглядаються фізико-
хімічні закономірності утворення та структура нановуглецевих систем, зокрема, фулеренів, 
фулереноподібних структур, нанотрубок, нановолокон та нанографіту, термодинамічні та 
хімічні умови отримання нанорозмірних вуглецевих матеріалів, процеси фізичної та хімічної 
модифікації нановуглецевих матеріалів та створення нанокомпозиційних матеріалів на їх 
основі, механізми формування електротранспортних властивостей різних типів 
нановуглецевих матеріалів, методи дослідження структурно-фазового складу та 
електротранспортних та магнітних властивостей нановуглецевих матеріалів. Вивчення 
дисципліни спрямоване на засвоєння засобів та методів розв'язання конкретних задач 
професійної діяльності, розвиток навичок самостійного вивчення науково-технічної 
літератури, набуття вміння формулювання практичних задач з врахуванням їх фізичної суті; 
розвинення наукового світогляду, сучасного фізичного мислення і формування вмінь 
аналітичного мислення. Методи викладання: лекції, лабораторні роботи, консультації. 
Методи оцінювання: опитування в процесі лекції, контрольні роботи після основних розділів 
спецкурсу, оцінювання лабораторних робіт, екзамен. Підсумкова оцінка виставляється на 
основі проміжних оцінок (60%) та екзамену (40%). 
4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення студентів з закономірностями утворення, 
структурою та властивостями нанорозмірних вуглецевих систем, навчання методам 
визначення структурно-фазового складу нановуглецевого матеріалу за даними рентгенівської 
дифракції; визначення структурних параметрів нановуглецевого матеріалу за даними 
електронної мікроскопії та раманівської спектроскопії; дослідження електротранспортних, 
магнітних та механічних властивостей об’ємних зразків нановуглецевих матеріалів; 
проведення комплексного аналізу експериментальних даних з структурно-фазового складу та 
електротранспортних, магнітних і механічних властивостей нановуглецевих матеріалів. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 104 «Фізика та астрономія», ОНП 
«Фізика наносистем» дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 
компетентностей: 
Інтегральних: 

 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та інноваційного 
характеру у фізиці та астрономії. 

Загальних: 
 ЗK01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 ЗK03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
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 ЗK04. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 ЗК06. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
 ЗK07. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахових: 
 СК01. Здатність використовувати закони та принципи фізики у поєднанні із 

потрібними математичними інструментами для опису природних явищ. 
 СК02. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем 

в області фізики. 
 СК03. Здатність презентувати результати проведених досліджень, а також сучасні 

концепції у фізиці фахівцям і нефахівцям 
 СК04. Здатність комунікувати із колегами усно і письмово державною та англійською 

мовами  щодо наукових досягнень та результатів досліджень в області фізики та 
астрономії. 

 СК05.Здатність сприймати новоздобуті знання в області фізики та астрономії та 
інтегрувати їх із уже наявними, а також самостійно опановувати знання і навички, 
необхідні для розв’язання складних задач і проблем у нових для себе деталізованих 
предметних областях фізики та астрономії й дотичних до них міждисциплінарних 
областях. 

 СК08.Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області фізики, 
вибирати відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.  

 СК010.Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи дослідження та 
діагностики наносистем. 

 СК011.Здатність застосовувати методи отримання нанорозмірнихнанокомпозитних 
матеріалів. 

 СК012.Здатність застосовувати теорії опису фізичних властивостей наносистем різних 
типів.  

 5. Результати навчання за дисципліною:(описуються з детальною достовірністю для 
розробки заходів оцінювання) 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) Методи викладання 
і навчання Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати закономірності 
утворення, структуру та 
властивості нанорозмірних 
вуглецевих систем 

Лекції, самостійна 
робота, 
консультації 

Опитування в процесі 
лекції, перевірка 
самостійної роботи.  
Модульна контрольна 
робота, іспит 

20 

1.2 Знати методи отримання 
нанокарбонових структур та 
нанокомпозиційних 
матеріалів на їх основі; 

Лекції, самостійна 
робота, 
консультації 

Опитування в процесі 
лекції, перевірка 
самостійної роботи.  
Модульна контрольна 
робота, іспит 

20 

1.3 Знати основні методи 
дослідження структури, 
електротранспортних та 
магнітних властивостей 

Лекції, самостійна 
робота, 
консультації 

Опитування в процесі 
лекції, перевірка 
самостійної роботи.  
Модульна контрольна 

20 

                                         
заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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нанокарбонових систем робота, іспит 
2.1 Вміти експериментально 

визначати структуру та 
фазовий склад 
нанокарбонових систем за 
даними рентгенівської 
дифракції, електронної 
мікроскопії та раманівської 
спектроскопії. 

Лабораторні 
роботи, самостійна 
робота, 
консультації 

Захист лабораторних 
робіт, перевірка 
самостійної роботи, 
іспит 

15 

2.2 Вміти проводити 
комплексний аналіз 
експериментальних даних з 
структурно-фазового складу 
та електротранспортних, 
магнітних і механічних 
властивостей 
нановуглецевих матеріалів. 

Лабораторні 
роботи, самостійна 
робота, 
консультації 

Захист лабораторних 
робіт, перевірка 
самостійної роботи, 
іспит 

15 

4.1 Розвивати навички 
самостійного вивчення 
наукової літератури та 
інших джерел наукової 
інформації. 

Лекції, лабораторні 
роботи 

Екзамен, захист 
лабораторних робіт 

5 

4.2 Вміти критично 
осмислювати джерела 
наукової інформації, 
оцінювати цінність джерел 
інформації та їх 
адекватність.  

Лекції, лабораторні 
роботи, самостійна 
робота, 
консультації 

Екзамен, перевірка 
самостійної роботи, 
захист лабораторних 
робіт 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 4.1 4.2 

РН01.Використовувати концептуальні та 
спеціалізовані знання і розуміння актуальних 
проблем і досягнень обраних напрямів 
сучасної теоретичної і експериментальної 
фізики для розв’язання складних задач і 
практичних проблем. 

+ + +     

РН02. Проводити експериментальні та 
теоретичні дослідження з фізики та 
астрономії, аналізувати отримані результати в 
контексті існуючих теорій, робити 
аргументовані висновки (включаючи 
оцінювання ступеня невизначеності) та 
пропозиції щодо подальших досліджень. 

 + + + +   

РН04. Обирати і використовувати відповідні 
методи обробки та аналізу даних фізичних 
досліджень і оцінювання їх достовірності. 

   + +   

РН07. Оцінювати новизну та достовірність 
наукових результатів з обраного напряму 
фізики, оприлюднених у формі публікації чи 

   + +  + 
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усної доповіді. 
РН11. Застосовувати теорії, принципи і 
методи фізики для розв’язання складних 
міждисциплінарних наукових і прикладних 
задач. 

    +   

РН15. Планувати наукові дослідження з 
урахуванням цілей та обмежень, обирати 
ефективні методи дослідження, робити 
обґрунтовані висновки за результатами 
дослідження. 

   + + + + 

РН19. Знати особливості структури та 
електронного спектру нанокарбонових систем 
різної мірності та методи отримання 
нанокарбонових структур та 
нанокомпозиційних матеріалів на їх основі. 

+ + + +  + + 

РН20. Знати механізми формування 
електротранспортних та магнітних 
властивостей нанокарбонових систем різної 
мірності та структурної досконалості. 

  + +  + + 

Структура курсу 
Курс складається з 2-х змістових модулів: «Структура та методи отримання нанорозмірних 
вуглецевих систем різної мірності», який включає в себе 8 лекцій та 6 лабораторних робіт, та 
«Властивості нанорозмірних вуглецевих систем та композиційних матеріалів на їх основі», 
який складається з 7 лекцій та 6 лабораторних робіт. 

7. Схема формування оцінки: 
7.1.Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 
- семестрове оцінювання:  

1. Опитування в процесі лекції (8 балів). 
2. Модульна контрольна робота 1 (10 балів). 
3. Захист лабораторних робіт першого змістового модулю (43=12 балів).  
4. Опитування в процесі лекції (8 балів).  
5. Модульна контрольна робота 2 (10 балів). 
6. Захист лабораторних робіт другого змістового модулю (43=12 балів). 
- підсумкове оцінювання у формі екзамену 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену1: (обов’язкове проведення екзаменаційного 
оцінювання в  письмовій формі) 
 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) екзамен Підсумкова оцінка 
Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

у випадку комплексного екзамену слід вказати питому вагу складових  
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів та не виконав та  

                                         
1Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 
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не захистив всі лабораторні роботи.2 

(слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної дисципліни).  
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс. 

7.2. Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів 
навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   

 
7.3. Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 0-34 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

 
8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ   ЗАНЯТЬ 
№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
 

Самостійна 
робота 

Частина 1(ЗМ1). Структура та методи отримання нанорозмірних вуглецевих систем різної 
мірності 

1 

Тема 1. Загальна класифікація нанорозмірних вуглецевих 
структур. Історія відкриття та основні визначення нових 
наноалотропних модифікацій вуглецю. Шаруваті 
структури. Сферичні та ниткоподібні структури. 
Оболонкові структури. Одношарові та багатошарові 
структури. Діаграма Хайманна. 
Лаб.р. Вступ до лабораторних робіт з курсу. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Підготовка до 
лабораторної роботи. Ознайомлення з темою, що 
винесена на самостійну роботу: «Наноалмази, та інші 
алотропи вуглецю із змішаними електронними 
конфігураціями». 

2 2 8 

2 

Тема 2. Оболонкові сферичні нанокарбонові структури. 
Фулерени С60 та С70. Будова. Будова вищих фулеренів. 
Фулереноподібні структури. Ендо- та екзофулерени. 
Зонна структура фулеренів. Хімічні властивості 
фулеренів. Методи отримання фулеренів. Фулерени в 
природі.  
Лаб.р. Визначення структурно-фазового складу 
модифікованого нановуглецевого матеріалу, що містить 
вуглецеві нанотрубки, за даними рентгенівської 
дифракції. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Оформлення звіту по 
лабораторній роботі.  

2 4 8 

                                         
2У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 балів, 
оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони не 
додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  
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3 

Тема 3. Молекулярні кристали з оболонкових сферичних 
нанокарбонових структур. Фулерити. Фулериди. 
Кристалічна та зонна структура. Фізичні властивості. 
Полімеризація фулеренів. Структура полімеризованих 
фулеренів. Методи полімеризації фулеренів. Зонна 
структура. Властивості. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Додаткові питання: 
«Нанорозмірні вуглецеві структури в біології та 
медицині». Підготовка до лабораторної роботи. 

2  8 

4 

Тема 4. Ниткоподібні оболонкові одностінні та 
багатостінні нановуглецеві структури. Будова 
одностінних вуглецевих нанотрубок. Хіральні та 
ахіральні вуглецеві нанотрубки, індекси хіральності. 
Розрахунок параметрів одностінної вуглецевої 
нанотрубки за індексами хіральності. Структура 
багатостінних ВНТ. Дефекти структури ВНТ. Зростки 
ВНТ. Морфологічні форми ниткоподібних вуглецевих 
наночастинок. 
Лаб.р. Визначення параметрів структури вуглецевих 
нанотрубок за даними електронної мікроскопії. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Оформлення звіту по 
лабораторній роботі.  

2 4 8 

5 

Тема 5. Методи отримання ВНТ. Возгонка-десублімація 
графіту та високотемпературний розпад вуглеводнів та 
вуглецьвмісних сполук. Піроліз вуглеводнів. Конверсія 
моноксиду вуглецю. Отримання ОВНТ в процесі НіРсо 
та в процесі СоМоСат. Матрічний синтез. Переваги та 
недоліки процесів. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Додаткові питання: 
«Хімічні сенсори на основі нанорозмірних вуглецевих 
структур». Підготовка до лабораторної роботи. 

2  8 

6 

Тема 6. Моделі зростання ВНТ в різних процесах. Роль 
каталізатора в процесі зростанні ВНТ. Методи очистки 
ВНТ. Руйнівні та неруйнівні методи очистки. 
Термомагнітометрія як метод контролю наявності 
феромагнітної домішки в ВНТ. 
Лаб.р. Визначення структурно-фазового складу та 
розмірів модифікуючої магнітної компоненти 
нановуглецевого матеріалу за даними 
термомагнітометрії. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Оформлення звіту по 
лабораторній роботі. 

2 4 8 

7 

Тема 7. Терморозширений графіт (ТРГ) як 
нанорозмірний вуглецевий матеріал. Структура. Методи 
отримання ТРГ. Визначення параметрів ТРГ на основі 
вимірювань питомої поверхні та пікнометричної густини 
ТРГ. Компактування ТРГ. Властивості компактованих 
ТРГ. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Підготовка до захисту 
лабораторних робіт.  

2  8 

8 

Тема 8. Графен та нанографіт. Кристалічна будова. 
Методи отримання графену. Механічні методи. CVD-
методи. Органічний синтез. Хімічні методи. Отримання 
графену з ТРГ, з інтеркальованих сполук графіту, з 
оксиду графіту. Методи отримання нанографіту. 
Лаб.р. Захист лабораторних робіт ЗМ1 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Підготовка до 
контрольної роботи. 

2 2 8 

 Контрольна робота ЗМ1    

Частина 2 (ЗМ2). Властивості нанорозмірних вуглецевих систем та композиційних матеріалів 
на їх основі 
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9 

Тема 9.Функціоналізація поверхні нанокарбонових 
структур. Ковалентна функціоналізація. Реакції 
окислення, амідування, фторування, етеріфікації. 
Нековалентна функціоналізація. Використання 
поверхнево активних речовин та водорозчинних 
полімерів. Солюбілізація.  
Лаб.р. Визначення особливостей структури графену та 
нанографіту за даними спектрів раманівського 
(комбінаційного) розсіювання. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Оформлення звіту по 
лабораторній роботі. 

2 4 8 

10 

Тема 10. Модифікація вуглецевих наноструктур. 
Заповнення внутрішньої порожнини (ВНТ), інтеркаляція 
(нанографіт, ТРГ, багатостінні ВНТ, зростки ВНТ, 
декорування поверхні (ТРГ, нанографіт, ВНТ), адсорбція, 
заміщення атомів карбону. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Додаткові питання: 
«Вуглецеві нанотрубки як елементи наноелектроніки». 
Підготовка до лабораторної роботи.  

2  8 

11 

Тема 11. Методи дослідження структурно-фазового 
складу нановуглецевих структур. Інфрачервона та 
раманівська спектроскопія. Рентгенівська дифракція. 
Електронна мікроскопія. 
Лаб.р. Визначення якісного складу функціональних груп 
на поверхні нанокарбону методом інфрачервоної 
спектроскопії. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Оформлення звіту по 
лабораторній роботі.  

2 4 8 

12 

Тема 12.Зонна структура вуглецевих нанострукутр різної 
будови та мірності. Двовимірний графіт та графен. 
Трьохвимірний графіт. Металічні та напівпровідникові 
ОВНТ. Багатостінні ВНТ.  
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Додаткові питання: 
«Провідність полімеризованих фулеренів. Вплив кисню на 
провідність плівок фулеренів». Підготовка до 
лабораторної роботи.  

2  8 

13 

Тема 13. Механічні властивості ВНТ. Електро- та 
магнітотранспортні властивості ВНТ. Моделі провідності 
ОВНТ. Моделі провідності багатостінних ВНТ. Ефекти 
слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду для 2D-
систем.  
Лаб.р. Визначення механізмів провідності ВНТ з різним 
типом структури за даними вимірювання температурної 
залежності електроопору. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Оформлення звіту по 
лабораторній роботі. 

2 4 8 

14 

Тема 14.Композити на основі нанорозмірних вуглецевих 
структур. Методи отримання, структура. Роль 
нановуглецевого наповнювача. Отримання металічної 
компоненти на поверхні нановуглецевого наповнювача. 
Механічні властивості композитів. 
С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Підготовка до захисту 
лабораторних робіт. 

2  8 

15 

Тема 15. Властивості композитів на основі 
нановуглецевих структур.  Електропровідність 
композитів. Контактний опір. Перколяційна модель опору. 
Теплопровідність композитів. Модель сумішей. 
Електродинамічні властивості полімерних композитів на 
основі нановуглецевих структур.  
Лаб.р. Захист лабораторних робіт ЗМ2. 

2 2 8 
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С.р.с. Вивчення матеріалу лекції. Підготовка до 
контрольної роботи. 

 Контрольна робота ЗМ2    
 ВСЬОГО 30 30 120 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг180 год.3,в тому числі: 
Лекцій –30 год. 
Семінари – 0 год. 
Практичні заняття – 0 год 
Лабораторні заняття - 30год. 
Тренінги –0 год. 
Консультації –2 год. 
Самостійна робота - 120 год. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА4: 
Основна: (Базова) 
1. М.О. Боровий, Ю.А. Куницький, О.О. Каленик, І.В. Овсієнко, Т.Л. Цареградська. Наноматеріали, 

нанотехнології, нанопристрої: Навч. посіб. – Київ.  Видавництво НВП «Інтерсервіс», 2015, 350 стор. 
https://gen.phys.univ.kiev.ua/biblioteka/pidruchniki-ta-posibniki. Бібліотека фізичного факультету. 

2. О.Т. Богорош, С.О. Воронов, В.Й. Котовський. Нові речовини (частина 3). Нано- та біоматеріали і матеріали 
з унікальними властивостями: Навч. посіб. Київ, НТУУ «КПІ», 2015. – 403 с. 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21521 

3. І.В. Овсієнко, Л.Л. Вовченко, Л.Ю. Мацуй, Т.А. Лень. Термодинаміка інтеркальованих сполук графіту 
Наукова монографія.- Вінниця. ТОВ «Твори», 2020. – 128 с. 
https://gen.phys.univ.kiev.ua/biblioteka/pidruchniki-ta-posibniki. Бібліотека фізичного факультету. 

4. О.А. Лазаренко, Л.Л. Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець – метал: 
Наукова монографія.- Вінниця. ТОВ «Твори», 2018. – 200 с. 
https://gen.phys.univ.kiev.ua/biblioteka/pidruchniki-ta-posibniki. Бібліотека фізичного факультету. 

5. М.О. Боровий. І.В. Овсієнко. Рентгенівська дифрактометрія наноструктурних матеріалів. Вінниця. ТОВ 
«Нілан-ЛТД» 2018 – 86 с. https://gen.phys.univ.kiev.ua/biblioteka/pidruchniki-ta-posibniki. Бібліотека 
фізичного факультету. 

6. І. В. Овсієнко, Л. Л. Вовченко, Л. Ю. Мацуй. Вуглецеві матеріали та інтеркальовані сполуки на їх основі. 
Навчальний посібник. НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, 2009, 129 с. 
https://gen.phys.univ.kiev.ua/biblioteka/pidruchniki-ta-posibniki. Бібліотека фізичного факультету. 

7. D. Shpylka, I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, M. Semen’ko, Transport properties of carbon nanotubes with different 
degrees of structural perfection. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2020, 701(1), pp. 1-15. Бібліотека 
кафедри загальної фізики.  

8. I.V. Ovsiienko, T.A. Len, L.Yu. Matzui, O.A. Golub, Yu. I. Prylutskyy, T. L. Tsaregradskaya, G.V. Saenko. The 
structure and transport properties of single-walled carbon nanotubes modified by cobalt-containing complexes 
Journal of nano- and electronic physics Vol. 12 No 6, 06023(7pp) (2020). Бібліотека кафедри загальної фізики. 

9. I. V. Ovsiienko, L.L. Vovchenko, L.Yu. Matzui, T.L. Tsaregradskaya, G.V. Saenko, O.D. Marinin, T.A. Len. 
Electrical Resistance of Modified Thermo-exfoliated Graphite. In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds.) Nanomaterials 
and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. Nano 2020. Springer Proceedings in Physics, 
vol. 263, pp.179-191. Бібліотека кафедри загальної фізики.  

Додаткова: 
1.  Э.Г. Раков. Нанотрубки и фуллерены: Учебн. пособие.-М.: Университетская книга, Логос, 2006.- 376 с. 

Бібліотека кафедри загальної фізики. 
2. П.Н. Дьячков. Электронные свойства и применение нанотрубок.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

488с. Бібліотека кафедри загальної фізики. 
3. Ф. П. Санін, Л. Д. Кучма, Є. О. Джур, А. Ф. Санін. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали та технології. 

Д.: Видавництво Дніпропетровського університету, 1999, 318 с. Бібліотека кафедри загальної фізики. 

                                         
3Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно до навчального плану. 
4В тому числі Інтернет ресурси 
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Перелік задіяного наукового обладнання: 

 
1. Дифрактометр рентгенівський ДРОН-4-07 (експеримент) 

2. Растровий електронний мікроскоп JEOL JSM-6490LV (представлення) 

3. Установка для вимiрювання магнiтної сприйнятливостi в iнтервалi температур (300 – 1100) К 
(експеримент) 

4. Раманівський спектрометр Horiba LabRAM ARAMIS. (представлення) 

5. Інфрачервоний спектрометр Perkin Elmer Spectrum BX FT-IR з робочою частотою (4000–400) см-1. 
(представлення) 

6. Автоматизований стенд для вимірювання електро- та магнітотранспортних властивостей 
(експеримент) 


