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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Дисципліна «Хімія та фізика дисперсних систем» (№НП-07.01 за переліком дисциплін 

програми підготовки) з загальним об’ємом 3 кредити (108 год.) відноситься до дисциплін 

спеціалізації учбового плану підготовки магістрів по спеціальності «Композиційні та 

порошкові матеріали, покриття». 

Вивченню дисципліни  передують: неорганічна і фізична хімія, загальна фізика; 

кристалографія, кристалохімія та мінералогія; металознавство; фізика конденсованого стану 

матеріалів; фізичні методи дослідження; структурні методи дослідження 

(рентгеноструктурний аналіз та електронна мікроскопія), механічні властивості та міцність 

матеріалів; теорія процесів формування структури та властивостей порошкових та 

композиційних матеріалів.  

II.  РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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 III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни є надання знань стосовно фізико-хімічних основ дисперсних 

матеріалів нового покоління, зокрема, наноматеріалів, принципів та особливостей їх  будови,  

особливостей фізичного стану, складу, структури; фізичних явищ, що визначають їх фізико-

хімічні та механічні властивості; сучасних фізичних методів дослідження їх структури, 

складу та властивостей, методів та технологічних варіантів отримання, а також сфер 

застосування.  

             Завданнями дисципліни є опанування студентами навчального матеріалу та 

прищеплювання знань щодо особливостей структури та фізико-механічних властивостей, 

методів дослідження хімічного складу, структури та властивостей, методів і технологій 

отримання та застосування нанодисперсних матеріалів, та оволодіння такими уміннями:  
– визначати та аналізувати особливості структури нанодисперсних матеріалів; 

– визначати та аналізувати особливості властивостей нанодисперсних матеріалів; 

– аналізувати та прогнозувати вплив складу, структури, розміру елементів структури та 

їх розподілу за розмірами на властивості нанодисперсних матеріалів з метою керованої зміни 

їх властивостей; 

- прогнозувати зміни властивостей (теплових, кінетичних, механічних, магнітних, 

електричних) нанодисперсних матеріалів в залежності від розміру елементів структури та їх 

розподілу за розмірами; 

– встановлювати зв'язок структури та властивостей у нанодисперсних матеріалах; 

– аналізувати процеси структуроутворення при використанні різних методів та 

технологій формування нанодисперсних матеріалів; 

– застосовувати сучасні методи дослідження структури, хімічного складу, фізико-

механічних властивостей нанодисперсних матеріалів; 

– кількісно характеризувати та аналізувати параметри геометричної структури 

нанодисперсних матеріалів; 

– обґрунтовано (з фізико-хімічної, економічної та екологічної точки зору) обирати 

методи та технології виготовлення нанодисперсних матеріалів різного призначення з 

заданими властивостями; 



– використовувати набуті знання для створення, аналізу та прогнозування фізико-

хімічних, механічних властивостей та поведінки нанодисперсних матеріалів в умовах 

експлуатації; 

– приготування зразків з різних матеріалів для структурного аналізу; 

– вимірювання параметрів мікроструктури на  мікроскопі; 

– визначати гранулометричний склад методами оптичної та скануючої електронної 

мікроскопії;  

– визначати фазовий склад та структуру нанодисперсних матеріалів; 

– визначати об'ємні частки структурних складових методом кількісного 

мікроструктурного аналізу;  

– – визначати статистичні характеристики результатів випробувань: прямі виміри; види 

похибок; статистична обробка результатів прямих вимірів; довірчий інтервал;  

– – користуватись спеціальною, справочною літературою та базами даних для 

практичного застосування, в т.ч. для механіко-математичного та комп`ютерного 

моделювання структурних типів та технологічних процесів створення матеріалів з наперед 

заданими властивостями. 

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Розділ 1. Предмет та завдання курсу в комплексі споріднених наук, які вивчають будову, 

склад, фазові перетворення, структуру та властивості речовин і матеріалів, їх отримання, 

виробництва та сфер застосування. Виникнення та роль дисперсних матеріалів в історії 

еволюції людства. Історія виникнення нанотехнологій та наук про наносистеми. Основні 

етапи розвитку нанонауки, нанотехнологій та наноматеріалів. Міждисціплінарність 

нанонауки та нанотехнологій. 

Розділ 2. Загальна характеристика дисперсних систем. 

Основні поняття та визначення наук про наносистеми та нанотехнології.  Класифікація 

дисперсних систем та наноматеріалів. Фізичні взаємодії на наномасштабах.  

Міждисциплінарність та мультідисциплінарність. Типи та класифікація дисперсних систем. 

Особливості фізичних взаємодій на наномасштабах. Роль об’єма та поверхні в фізичних 

властивостях наноматеріалів. 

 Розділ 3. Особливості структурного стану нанодисперсних матеріалів.  
Загальна характеристика структурного стану дисперсних матеріалів. Класифікація 

наносистем за топологічними ознаками (по формі, складу, розподілу элементов структуры). 

Дефекти, поверхні розділу нанодисперсних матеріалів. Особливості структури 

консолідованих наноматеріалів: загальна характеристика. Основні параметри елементів 

геометричної структури нанодисперсних матеріалів. Характеристика полідисперсності, 

кількісний опис полідисперсності.  

Розділ 4. Розмірні ефекти в нанодисперсних матеріалів.  

Розмірні ефекти в частицах, поликристаллах. Розмірна залежність властивостей 

нанодисперсних матеріалів: термодинамічних (термічних та кінетичних), електричних, 

оптичних, магнітних, механічних. Термічна стабільність та дифузія. Реакційна здатність 

 Розділ 5. Диагностика нанодисперсних систем. Атестація структури та властивостей 

наноматеріалів.            
Атестація структури. Методи структурного аналізу дисперсних та наноматеріалів. Методи 

рентгеноструктурного аналізу. Методи електронної мікроскопії. Атестація хімічного складу. 

Спектральні методи дослідження. Методи хімічного аналізу. Атестація механічних 

властивостей. Методи визначення комплексу механічних властивостей дисперсних 

матеріалів на мікро- та нанорівні.             

Розділ 6. Методи отримання компактних нанодисперсних матеріалів.  

Методи порошкової металургії. Методи отримання нанопорошків. Методи компактування 

матеріалів. Методи інтенсивної пластичної деформації. Контрольована кристалізація з 

аморфного стану. Тонкоплавкові технології модифікування поверхні. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліне 

розроблено конспект лекцій на електронних носіях. Перед читанням лекцій з дисципліни в 



академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-графік 

виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 
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Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

VІ.  Мова 

Дисципліна може викладатися українською та російською мовами. 

VІІ. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих 

питань дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль і модульні 

контрольні роботи, що передбачені планом-графіком самостійної роботи. 

VІІІ. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні  визначається у відповідності з Положенням про систему 

підсумкового контролю оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг 

підраховується після кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента.  

ІХ. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


