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ПЕРЕДМОВА 

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх науковців та 

педагогів відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній 

роботі. Науково-дослідна робота студентів - складова професійної підготовки, що 

передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також 

систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями 

творчого підходу до дослідження певних наукових проблем. Вона полягає в пошуковій 

діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така 

діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв'язків і 

відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення 

закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової 

діяльності суб'єктивний характер "відкриттів" студентів може набувати певної 

об'єктивної значущості та новизни. 

Наукове дослідження - це результат самостійного розроблення певної наукової 

проблеми студентом. Воно обов'язково містить результати власного пошуку, власні 

висновки і гіпотези. 

У Фізико-математичному інституті Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова особлива увага приділяється роботі по залученню до науково-

дослідної і науково-практичної роботи обдарованої студентської молоді. 

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується 7 

кафедрами інституту, при яких функціонують студентські наукові гуртки та наукові 

семінари.  У центрі уваги студентів-науковців - сучасні проблеми фізики, математики, 

інформатики та методик їх навчання. 

 15-17 квітня 2014 року у Фізико-математичному інституті відбулась звітна 

наукова студентська конференція «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття», під час якої 

студенти Інституту представили результати своїх наукових досліджень. В роботі 7 

секцій взяло участь 116 студентів. На пленарному засіданні виступили 7 студентів, що 

представили результати досліджень найсучасніших проблем фізико-математичних 

наук. Свої доповіді представили переможці Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт серед класичних, технічних та педагогічних університетів: Маруженко 

Олексій та Білоусов Віктор (І місце на конкурсі з фізики), Гарко Ірина (І місце на 

конкурсі з математики), Дивляш Наталія та Калюжна Наталія (ІІІ місце на конкурсі з 

математики). 

Дванадцятий випуск збірника студентських наукових робіт «Студентські 

фізико-математичні етюди» містить статті, підготовані студентами за результатами 

виступів на конференції.  

Шановні студенти, якщо вас захоплює наукова творчість у галузі математики, 

фізики, інформатики, ви маєте власні наукові результати, то редакційна колегія 

збірника готова допомогти вам опублікувати ваші роботи у збірнику студентських 

наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди». 

Вимоги до оформлення статей та інформацію для авторів дивіться на сайті 

Фізико-математичного інституту. 

Гончаренко Я.В.  
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Маруженко О. В., Білоусов  В. П., 

студенти Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова 

Наукові керівники: академік НАПН України, доктор фізико-математичних 

наук, професор  М. І. Шут, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент Т. Г. Січкар 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС «УЛЬТРА-НІС» –  

ОСНОВА ДЕМОНТРАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

  

На сьогоднішній день актуальним питанням є поглиблення знань про 

оточуючий нас світ. В реальному житті цю інформацію ми отримуємо за 

допомогою органів чуття. Використовуючи сучасні технічні засоби, можна 

значним чином поліпшити можливості людського організму. Одним з таких 

приладів є навчально-науковий комплекс для розпізнавання запахів – «Ультра-

ніс». 

В статті наведено ряд експериментів по дослідженню складу речовини на 

основі розпізнавання запахів та можливості використання комплексу в 

навчальному демонстраційному експерименті. 

На основі навчально-наукового комплексу «Ультра-ніс» можна 

демонструвати принцип дії методу генератора, як методу визначення невідомої 

ємності; принцип дії методу генератора, як методу визначення невідомої 

індуктивності; залежність ємності конденсатора від його геометричних розмірів; 

аналогії електричних та механічних величин у електромагнітних та механічних 

коливаннях; принцип дії та будову п’єзотерез; властивості наносит та їх 

практичне використання; явище сорбції; явище десорбції; вплив розподілу 

нанопор в наноситах на кінетику сорбції; вплив розподілу нанопор за розмірами 

на кінетику десорбції; можливості комп’ютера, як фізичного вимірювального 

приладу. 

Дослідження впливу типу речовини 

на кінетику сорбції наноситами 

Пояснюють, що теорія сорбції-десорбції, тобто теорія БЕТ має 

двостороннє використання. Так, знаючи тип речовини та вивчаючи процес 

сорбції-десорбції можна чисельно визначити розподіл пор досліджуваного 

твердого тіла за розмірами, або навпаки, знаючи розподіл пор за розмірами в 

даному твердому тілі за кінетикою сорбції судити про тип речовини, яка 

сорбується. 
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Зазвичай десорбцію парів відомої речовини демонструють за допомогою 

терезів Бекмана. При цьому зразок твердого тіла розташовують у спеціальній 

кюветі, підвішеній на тонкій кварцовій спіралі. Вся система вміщується в 

замкненому об’ємі, в якому реалізується глибокий вакуум. Після вакуумування 

об’єм заповнюють парами відомої речовини, що забезпечує їх сорбцію поровим 

простором досліджуваного твердого тіла. Дослідженню підлягає збільшення 

маси твердого тіла за рахунок сорбції парів в залежності від часу, що стає 

можливим за рахунок поступового розтягнення під час сорбції кварцової 

пружини. 

Оскільки процес вимірювань у варіанті терезів Бекмана може займати 

декілька діб і більше, то, зрозуміло, що демонстраційний експеримент викликає 

великі труднощі. 

Навчально-науковий комплекс дозволяє проведення демонстраційного 

експерименту по аналізу розподілу пор твердого тіла за розмірами на протязі 5 

хвилин, що є цілком прийнятним для лекційного експерименту. 

Дослідження впливу типу речовини 

на кінетику десорбції наноситами 

Пояснюють, що теорія сорбції-десорбції, тобто теорія БЕТ має 

двостороннє використання. Так, знаючи тип речовини та вивчаючи процес 

сорбції-десорбції можна чисельно визначити розподіл пор досліджуваного 

твердого тіла за розмірами, або навпаки, знаючи розподіл пор за розмірами в 

даному твердому тілі за кінетикою сорбції судити про тип речовини, яка 

сорбується. В даному випадку мова іде про те, що за отриманою кривою 

десорбції можна судити про речовину, яка десорбується. 

Зазвичай десорбцію парів відомої речовини демонструють за допомогою 

терезів Бекмана. При цьму зразок твердого тіла розташовують у спеціальній 

кюветі, підвішеній на тонкій кварцовій спіралі. Вся система вміщується в 

замкненому об’ємі, в якому реалізується глибокий вакуум. Після вакуумування 

об’єм заповнюють парами відомої речовини, яка сорбується поровим об’ємом 

твердого тіла. Після досягнення рівноважного стану об’єм приладу повторно 

вакуумують, видаляючи із нього пари. Тому наступною фазою досліду є вихід 

парів газоподібної фази із порового простору зразка твердого тіла. Внаслідок 

цьго вага зразка із часом зменшується, що підлягає вимірюванню і є процесом 

десорбції. В залежності від типу речовини, що сорбується крива десорбції (при 

сталих характеристиках порового простору, що сорбує) виглядає по-різному. 

Тому принципово можна вести мову, що крива десорбції, яка спостерігається 
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для твердого тіла із відомими характеристиками порового простору несе 

інформацію про тип речовини, яка сорбується. 

Дослідження селективності процесів 

сорбції-десорбції та її причин 

На основі попередньо проведених демонстрацій пояснюють, що оскільки 

кінетика процесів сорбції-десорбції є функцією двосторонньою, тобто вона 

залежить з одного боку від розподілу пор порового простору твердого тіла за 

розмірами, а з другого боку від типу речовини, що сорбується. Це призводить до 

ситуації, коли дане тверде тіло із певним розподілом пор порового простору за 

розмірами може бути більш або менш чутливим до сорбції даної речовини. За 

характеристиками молекул речовини, що підлягає процесам сорбції-десорбції 

може бути підібрано тверде тіло, яке за характеристиками порового простору 

максимально здатне до поглинання даної речовини. Одночасно це викликає 

зниження сорбційної здатності цього тіла до поглинання інших газоподібних 

речовин. При реалізації такої ситуації кажуть про високу селективність даного 

твердого тіла із його характеристиками порового простору до сорбції даної 

речовини. Існують ситуації, коли кажуть про вкрай вузьку селективність, тобто 

високу здатність до сорбції саме такої речовини і вкрай низьку до поглинання 

інших газоподібних речовин. В цьому випадку кажуть: одна речовина – один 

сенсор. Така ситуація є вигідною у випадку, коли заздалегідь відомо поглинання 

якої газоподібної речовини слід реалізувати. Навпаки, коли мова йде про 

реалізацію сорбції-десорбції заздалегідь невідомої речовини то мати для цього 

високоселективний сорбент невигідно. В цьому випадку використовують так 

звані слабоселективні сорбенти або слабоселективні сенсори, тобто сенсори, які 

мають відносно низьку сорбційну здатність, але здатні сорбувати широкий клас 

газоподібних речовин. Таку ситуацію використовують для ідентифікації 

невідомих газоподібних речовин. Зрозуміло, що такий процес неможливий, якщо 

використовувати один сенсор. Тому для ідентифікації невідомої речовини 

використовують набір слабоселективних сенсорів, селективність яких охоплює 

широкий спектр можливих речовин. В цьому випадку спостерігають кінетику 

сорбції-десорбції даної невідомої речовини одночасно декількома 

слабоселективними сенсорами і за виглядом кривих кінетики сорбції-десорбції 

одночасно декількома сенсорами судять про тип речовини, з якою здійснювали 

процеси сорбції-десорбції. Із попередніх експериментів зрозуміло, що 

селективність сенсора залежить від розподілу пор порового простору твердого 

тіла. 
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Тому в якості наносит комплексу для фізико – хімічних досліджень 

використовують наносита із різним, але широким розподілом нанопор за 

розмірами. Це забезпечує можливість охоплення набором наносит широкого 

спектру можливих речовин. 

Демонстрація роботи мультисенсорної системи комплексу 

для фізико-хімічних досліджень 

На основі попередніх демонстрацій пояснюють, що використання набору 

наносит їз різним розподілом нанопор за розмірами утворює диференційовану 

слабоселективну систему сенсорів, тобто мультисенсорну систему.  

Така мультисенсорна система створюється з метою реалізації можливості 

ідентифікації невідомої речовини. Для цього реалізують одночасно сорбцію-

десорбцію невідомої речовини на відносно великій кількості сенсорів. 

Пояснюють, що завданням мультисенсорної системи є забезпечення 

можливості спостереження ―поведінки‖ парів невідомої речовини при її 

взаємодії із твердими тілами, які вцілому являють собою широкий спектр 

порового простору. Саме спостереження різниці процесів сорбції-десорбції для 

набору наносит, кожне з якої належить до різних ділянок спектру розподілу 

нанопор відкриває можливість створення так званого хімічного образу 

досліджуваної речовини. Зауважують, що така можливість відкривається саме за 

рахунок слабоселективності сенсорів. Це дозволяє відійти від ситуації одна 

речовина-один сорбенті таким чином розширити можливості комплексу для 

фізико-хімічних досліджень. 

Представлення процесу формування хімічного образу 

даної невідомої хімічної речовини 

Пояснюють, що наявність в складі комплексу для фізико-хімічних 

досліджень мультисенсорної системи дозволяє спостерігати процеси сорбції-

десорбції однієї і тієї самої речовини на системі наносит, що належать до різних 

ділянок розподілу порового простору за розмірами пор. 

Тобто, саме сукупність кінетичних кривих сорбції-десорбції отриманих 

для однієї речовини на системі наносит і являє собою хімічний образ даної 

речовини. Причому, розвиток сигналу кожного сенсора в часі вміру сорбційно-

десорбційних процесів відображається зміною модуля відповідного вектора в 

часі. Таким чином виникає система один вектор-один сенсор. Наприклад, якщо 

при вимірюваннях використовувались 11 сенсорів, то система зберігає у пам’яті 

11-ти мірний векторний простір, в якому кожний вектор змінюється в часі 

відповідно до кінетики процесів сорбції-десорбції на даному наноситі. 
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Така n-мірна (де n – кількість наносит) система змінних з часом векторів і 

є хімічним образом досліджуваної хімічної речовини. 

Аналіз процесу ідентифікації невідомої хімічної речовини 

На базі попередніх експериментів пояснюють, що можливості 

ідентифікації невідомої хімічної речовини, а тим більше сумішей невідомих 

речовин є функцією широти бази даних комплексу для фізико-хімічних 

досліджень. 

При цьому зауважують, що механізм процесу ідентифікації невідомої 

хімічної речовини або суміші невідомих хімічних речовин є навантаженням на 

програмне забезпечення комплексу, оскільки при цьому спочатку проводять 

дослідження невідомої речовини або суміші та отримують відповідний хімічний 

образ. В наступному, активація режиму ідентифікації полягає в тому, що n-

мірний хімічний образ невідомої речовини програмно порівнюється із 

відповідними n-мірними хімічними образами відомих речовин. Як наслідок, 

комп’ютерна система видає результат у вигляді відсоткового співпадання 

хімічного образу досліджуваної речовини або суміші із хімічними образами бази 

даних. 

Демонстрація закономірностей кінетики протікання 

хімічної реакції 

Перед демонстрацією нагадують, що кінетика протікання хімічної реакції 

може бути описана за кінетикою виходу продуктів реакції. 

Для демонстрації у якості реагентів обирають харчову соду та оцет, 

продуктом реакції яких є вуглекислий газ. Тому попередньо проводять 

ідентифікацію CO2 із занесенням у базу даних. Бажано, для чистоти 

експерименту в базі даних мати лише CO2 та пари води, якщо препарат містить 

воду. 

Демонстрація динаміки «дихання» рослин 

Для реалізації демонстрації використовують весь набір сенсорів, причому 

набір сенсорів повинен відповідати набору сенсорів, який використовувався в 

базі даних при ідентифікації кисню та вуглекислого газу. Режим вимірювань за 

часовими показниками повинен відповідати режиму вимірювань, який був 

задіяний при формуванні бази даних хімічних образів. 

Перед демонстрацією пояснюють, що динаміка дихання рослин полягає у 

балансі використання кисню рослиною власне на дихання та виділення кисню за 

рахунок фотосинтезу. Тому у випадку хорошого освітлення рослина виділяє 

більше кисню ніж поглинає і навпаки, у випадку поганого освітлення рослина 

поглинає більше кисню ніж виділяє (вночі). 
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Тому суть демонстрації полягає у ідентифікації складу газового 

середовища, що оточує рослину на вміст кисню та вуглекислого газу. 

Таким чином, навчально-науковий комплекс «Ультра-ніс» являє собою 

потужну основу для демонстраційного експерименту. Причому слід зазначити, 

що можливості використання комплексу не обмежуються фізикою, на базі даної 

установки можна створювати демонстрації й з інших природничих наук. 

Прикладом цього є дві останні демонстрації, які відповідають потребам хімії і 

біології. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ 

 

Для вибору застосування полімерних композицій важливе знання їх 

основних властивостей. Особливого значення для цих речовин набувають знання 

теплових властивостей, а також факторів, які на них впливають, особливо 

сонячне випромінювання, температура, вологість тощо. Тому метою 

експерименту було визначення ступеня впливу ультрафіолетового опромінення 

(що складає основу сонячного випромінювання) на властивості епоксидної 

діанової смоли. 

Для досліджень була вибрана епоксидна діанова смола ЕД-16, отверджена 

малеїновим ангідридом. 

Смола епоксидна діанова ЕД-16 (рис.1) – в’язка рідина з світло-жовтим або 

коричневим забарвленням. Номер 16 в назві відображає відсотковий вміст 

епоксидних груп, чим вищий цей номер – тим менш в’язкою є смола. Наприклад, 

ЕД-8 – тверда смола, ЕД-20 – в’язка рідина. Технічні характеристики ЕД-16 

першого сорту наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

 Перший сорт 

Зовнішній вигляд Високов’язка, прозора 

Масова частка епоксидних груп, % 16-18 

Масова частка іону хлору, % 0,004 

Масова доля летких речовин, % 0,4 

Динамічна в’язкість, Па·сек, при (25±0,1)ºС 5-20 

Час желатизації, годин 3 

Малеїновий ангідрид (рис.2) – хімічна речовина, яка випускається у вигляді 

порошку білого кольору і являє собою ангідрид циклічної будови. Необхідною 

умовою протікання реакції отвердження є розкриття кільця. Реакція між 

епоксидною групою і ангідридом залежить від способу розкриття кільця (під 

дією активних атомів водню, гідроксильних груп або за основ Льюіса). 

 

  Рис. 1. Хімічна формула епоксидного діанового олігомера ЕД-16 
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    Рис. 2. Хімічна формула отверджувача малеїнового ангідрида 

 

Метою досліду було визначення зміни важливої теплофізичної 

характеристики – теплопровідності. Під теплофізичними характеристиками 

прийнято розуміти комплекс параметрів, які характеризують поведінку 

матеріалу в умовах впливу зовнішнього температурного поля. Для дослідження 

теплофізичних властивостей твердих тіл, для яких процеси масопереносу не 

мають місця, достатньо лише знання комплексу теплофізичних параметрів 

внутрішнього теплопереносу: теплопровідності λ, температуропровідності α, 

теплоємності Ср. 

Для визначення теплофізичних характеристик твердих тіл принципове 

значення має вибір методу вимірювання. Експериментальні методи вивчення 

теплопровідності твердих тіл можна умовно поділити на дві групи. Це методи, 

що базуються на використанні закономірностей стаціонарного і нестаціонарного 

теплових потоків. 

Основний недолік стаціонарних методів, – довготривалість встановлення 

стаціонарного теплового потоку. В застосуванні до полімерів, викликає значні 

труднощі, оскільки тривалий температурний вплив призводить до зміни 

структури полімерів (особливо кристалоаморфних полімерів). У зв'язку з цим 

для дослідження теплопровідності полімерів все більше застосовуються 

прилади, принцип дії яких ґрунтується на використанні закономірностей 

нестаціонарного теплового потоку. Група нестаціонарних методів може бути 

поділена на квазістаціонарні і чисто нестаціонарні методи. До першої групи 

відносяться методи, що базуються на принципах регулярного теплового режиму, 

теорія якого розроблена Ликовим і Кондратьєвим. 

Перспективними з точки зору застосовності до полімерів є квазістаціонарні 

методи, а також методи динамічного монотонного розігріву. Теорія 

квазістаціонарного теплового режиму розроблена Ликовим. Ці методи 

дозволяють проводити вимірювання за досить короткий проміжок часу та в 

широкому інтервалі температур. Методи застосовані до вимірювання 

полімерних матеріалів, теплофізичні характеристики яких значно змінюються з 
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температурою, оскільки в тонких зразках (кілька міліметрів) вони викликають 

незначні перепади температур. 

Вимірювання коефіцієнта теплопровідності в нашому досліді проводилося 

за допомогою вимірювача теплопровідності ‖ИТ-λ-400‖ в модернізованому 

варіанті. 

 

Рис.3. Схема динамічного λ-калориметра: 1 - основа (нагрівник); 

2 - пластина; 3 - контактна пластина;  

4 - досліджуваний зразок; 

5 - стрижень. 

Досліджуваний зразок 4, пластина 2, пластина контактна 3 та стрижень 5 

нагріваються тепловим потоком Q(ф), що подається від системи нагрівача до 

основи 1; бічні поверхні стрижня 5, зразка 4, пластин 2 та 3 адіабатно ізольовані. 

Тепловий потік, що проходить через переріз пластини 2, частково поглинається 

нею, а далі йде на нагрівання пластини 3, зразка 4 та стрижня 5. 

До складу приладу входять: вимірювальний блок, вимірювальна комірка, 

блоки живлення, регулювання та реєстрації. 

Блок живлення та регулювання забезпечують подання зростаючої у часі 

напруги на основний нагрівач. Окрім того, блок регулювання має в своєму 

складі регулятор температури, який забезпечує адіабатність теплової схеми 

приладу. На передню панель блоку винесений індикатор напруги нагрівача, 

вмикачі „Сеть‖, „Нагрев‖ та регулятор встановлення початкової напруги 

нагрівача. Вимірювальний блок має вимірювальну комірку та систему 

вимірювальних термопар, які забезпечують вимірювання сигналів n0, nT та 

температури зразка. На передню панель блоку винесена сигнальна лампа 

„Работа регулятора‖, перемикач „Измерение‖ та „Температура‖. 

Блок реєстрації даних досліду має в своєму складі підсилювач постійного 

струму Ф-136 та самозаписуючий потенціометр КСП-4. 
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При роботі вимірювача блок живлення подає зростаючу напругу на 

основний нагрівач. При цьому тепловий потік, що подається від основи 

вимірювальної комірки до досліджуваного зразка, зумовлює відповідні перепади 

температур. Перепади вимірюються за допомогою відповідних диференціальних 

термопар. 

На рисунках 4 і 5 представлені отримані експериментальні залежності. 

 

Рис.4. Температурна залежність коефіцієнту теплопровідності від 

температури зразка. 

 

Рис.5. Залежність коефіцієнта теплопровідності епоксидної композиції 

від часу ультрафіолетового опромінення. 
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Аналізуючи результати досліджень, ми прийшли до таких висновків: 

 Збільшення коефіцієнта теплопровідності λ при 1-3 годинах опромінення 

ми пов’язуємо з дозшиванням епоксидного полімеру ультрафіолетовим 

опроміненням. 

 Зменшення коефіцієнта теплопровідності після 10 годин опромінення 

спостерігається через руйнування хімічних зв’язків і відповідно 

зменшення густини просторової сітки. 

Отримані результати на нашу думку перспективні, тож ми будемо 

продовжувати досліджувати теплові властивості полімерів. 
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ОБЕРНЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ КРУТИЛЬНИЙ МАЯТНИК  

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

В даній статті розгладаються релаксаційні властивості полімерних композиційних 

матеріалів. Запропоновано один із методів вивчення механічних властивостей 

композиційних матеріалів. Розглянено будову та принцип дії оберненого 

горизонтального крутильного маятника. 

 

Композиційний матеріал - неоднорідний суцільний матеріал, що складається 

з двох або більше компонентів, серед яких можна виділити армуючі елементи, 

що забезпечують необхідні механічні характеристики матеріалу, і матрицю, що 

забезпечує спільну роботу армуючих елементів. Механічна поведінка композиту 

визначається співвідношенням властивостей армуючих елементів і матриці, а 

також міцністю зв'язку між ними. Ефективність і працездатність матеріалу 

залежать від правильного вибору вихідних компонентів і технології їх 

суміщення, покликаної забезпечити міцний зв'язок між компонентами при 

збереженні їх початкових характеристик. Для зміни експлуатаційних 

характеристик полімерних матеріалів і створення гетерогенних систем з новими 

показниками використовують наповнювачі. Наповнення високомолекулярних 

сполук (ВМС) зумовлює збільшення міцності, тепло- і термостійкості, 

жорсткості та інших властивостей систем. 

Наповнення полімерів - це змішування полімера з твердою, рідкою чи 

газоподібною речовиною, яка відносно рівномірно розподіляється в об’ємі 

утвореної композиції і має чітко виражену мету з неперервною полімерною 

фазою (матрицею) [1]. 

У більшості випадків для отримання наповнених полімерів застосовуються 

тверді наповнювачі: тонкодисперсні з частинками зернистої (діоксид кремнію, 

крейда, каолін, метали) або пластинчастої (графіт, тальк, слюда) форми, а також 

різноманітні волокнисті матеріали, що застосовуються у вигляді елементарних 

волокон, ниток, джгутів, сіток, матів тощо. В особливу групу, серед твердих 

наповнювачів, виділяють так звані еластифікатори, якими служать полімери з 
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низьким модулем пружності, що використовуються в поєднанні з такими 

жорсткими полімерами, як полістирол і більшість реактопластів. 

Для достатньо повного розуміння властивостей полімерних композиційних 

матеріалів (ПКМ), та їх залежності від особливостей фізико-хімічної взаємодії 

компонентів таких систем необхідним є детальний розгляд комплексу 

характеристик, що притаманні ПКМ. 

Особливе місце у формуванні властивостей ПКМ займають релаксаційні 

явища, зумовлені особливостями будови макромолекул полімерної матриці та їх 

взаємодією з дисперсними наповнювачами. Тому вивчення релаксаційних 

властивостей ПКМ є актуальною та фундаментальною задачею, що стоїть перед 

вченими та технологами, які працюють з полімерними матеріалами та 

композитами на їх основі [2]. 

В загальному вигляді релаксацією називають процес переходу системи із 

нерівноважного в рівноважний стан. Цей перехід відбувається внаслідок 

теплового руху структурних елементів, з яких складається дана система, і 

обумовлений, таким чином, термодинамічними причинами. Процес релаксації 

можна описувати методами термодинаміки необоротних процесів. Цей підхід до 

вирішення поставленої вище задачі розвивався в основному в застосуванні до 

проблеми дисперсії та поглинання звуку, але його можна застосовувати і при 

вивченні інших явищ. Ряд авторів, починаючи з Ейнштейна [3], розробляли 

термодинамічну теорію для різних конкретних релаксаційних процесів. 

Природно, що всі фактори, що впливають на рухливість елементів структури 

дослідної системи, впливають і на характер прояву її релаксаційних 

властивостей. Температура визначає кінетичну енергію елементів структури, а 

значить, і швидкість переходу їх із одного стану в інший. Тому з підвищенням 

температури збільшується рухливість елементів структури і швидкість їх 

переходу із нерівноважного стану в рівноважний, тобто із зростанням 

температури релаксаційні процеси протікають швидше. Рухливість елементів 

структури залежить також від величини та енергії міжмолекулярної взаємодії 

між ними. 

Міжмолекулярна взаємодія – це взаємодія між електронейтральними 

молекулами, що викликана силами притягання або відштовхування. Сили 

міжмолекулярної взаємодії також називають силами Ван-дер-Ваальса. Вони 

значно слабші валентних сил, обумовлених хімічною взаємодією елементів. В 

залежності від походження сил міжмолекулярної взаємодії, розрізняють 

орієнтаційні, індукційні, дисперсійні сили, а також водневий зв’язок. 
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Орієнтаційна міжмолекулярна взаємодія спостерігається між усіма 

полярними молекулами незалежно від ступеня поляризації, який 

характеризується дипольним моментом. Зважаючи на те, що з підвищенням 

температури інтенсифікується тепловий рух молекул, ступінь орієнтацій 

зменшується. 

Дисперсійна взаємодія відбувається між миттєвими диполями, що 

виникають у атомах при русі електронів. Дисперсійна взаємодія обумовлена 

властивостями кожної молекули – її здатністю поляризуватися і тому не 

залежить від такого зовнішнього фактору як температура. 

Водневий зв’язок – особливий вид міжмолекулярної взаємодії, обумовлений 

особливими властивостями атома водню. Він виникає тоді, коли атом водню в 

молекулі найбільш повно віддає свій електрон іншому атому, з яким він 

зв’язаний, набуваючи при цьому ніби підвищений позитивний заряд. Це 

звичайно спостерігається, коли атом водню зв’язаний з електронегативними 

атомами (галогени, кисень, деякі інші атоми). В такому стані водень може 

створювати додатковий зв’язок з електронегативним атомом сусідньої молекули, 

завдяки чому молекули з’єднуються з утворенням димерів, тримерів тощо 

лінійної та циклічної будови. 

Основними параметрами, що характеризують релаксаційні властивості 

полімерів, є компоненти комплексних модулів пружності: динамічний модуль 

пружності та модуль втрат, а також тангенс кута механічних втрат: 

'

''

Е

Е
tg , 

де E'' – модуль втрат, E' – динамічний модуль пружності.  

Динамічні механічні властивості полімерів звичайно вивчають з 

використанням низькочастотних акустичних коливань (що не перевищують 10
4
 

Гц) і можуть розглядатися як низькочастотні акустичні властивості. Параметри, 

що характеризують динамічні механічні властивості полімерів переважно 

визначаються двома факторами: хімічною будовою і особливостями 

надмолекулярної організації. При зміні в широких межах частоти акустичних 

коливань або температури динамічні механічні властивості полімеру зазнають 

суттєвих змін, викликаних протіканням релаксаційних процесів, які обумовлені 

різними видами молекулярного руху. Характер молекулярного руху 

визначається хімічною будовою та структурою полімеру. З іншого боку, 

найважливіші фізичні властивості полімерів залежать від інтенсивності та 

особливостей релаксаційних процесів, а відповідно, від характеру 

молекулярного руху [4]. 
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Одним із основних методів дослідження молекулярного руху в полімерах є 

вивчення температурних залежностей параметрів, що характеризують динамічні 

механічні властивості. Найбільш важливим в цьому сенсі є вивчення залежності 

E', tgδ і E'' від температури. Якщо полімер охолодити до дуже низької 

температури, при якій молекулярна рухливість відсутня (що не завжди вдається, 

оскільки в деяких полімерах молекулярна рухливість можлива навіть при 

температурах близьких до 0 К), а потім вимірювати вказані вище параметри, 

поступово підвищуючи температуру, то в полімері почнуть послідовно 

розморожуватись різноманітні види молекулярного руху. Тоді знаючи 

температуру при якій розморожується той же інший вид молекулярного руху, а 

отже енергію можна зробити висновок про те які саме ділянки макромолекул 

починають рухатись і таким чином, вивчати структуру тіла [5]. 

Оскільки орієнтовані полімери в загальному випадку являють собою 

анізотропні, нелінійні, в’язкопружні середовища і експлуатуються в основному в 

температурних областях нижче температур склування, то при дослідженні їх 

механічних властивостей використовується метод внутрішнього тертя (internal 

friction) – динамічний метод дослідження непружних властивостей твердих тіл, 

при якому вимірюються дисипативні характеристики, такі як комплексний 

модуль зсуву 
*G  і тангенс кута механічних втрат tg . 

Для визначення модуля зсуву 
*G  реалізується метод внутрішнього тертя на 

низькочастотних крутильних маятниках, серед яких обернені (торсіонні) 

крутильні маятники вільних коливань мають ті переваги, що з їх допомогою 

можна досліджувати динамічні характеристики матеріалів з дуже великими 

втратами при незначних відхиленнях від суто синусоїдального руху і вони 

практично придатні для вивчення полімерів у всіх їхніх фізичних станах. Тому 

крутильний маятник можливо застосовувати для визначення комплексного 

модуля зсуву 
*G . Також він дає можливість вивчати поведінку ПКМ в різних 

температурних умовах. 

Методика вільних крутильних коливань, реалізована на оберненому 

(торсіонному) горизонтальному маятнику. У лабораторії дослідження теплових і 

релаксаційних явищ в полімерах на кафедрі загальної фізики національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова даний метод, тобто метод 

вільних затухаючих коливань, реалізований у вигляді горизонтального 

оберненого крутильного маятника, схематично зображеного на рис.1. 

Під час проведення досліджень зразок полімерного волокна 1 закріплюється 

в нерухомому 2 і рухомому 3 затискачах. Маятник за допомогою вантажу 4 

розташовується горизонтально на підставці 5 і через блок 6 з’єднаний з 
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врівноважуючою противагою 7. За допомогою електромагніту 8 маятник 

виводиться з положення рівноваги і непрозорий екран 9 перекриває 

фоторезистор 10 від джерела світла 11. Вся конструкція кріпиться на масивній 

плиті 12 під непрозорим ковпаком 13. Термокріокамера 14 дозволяє змінювати 

температуру зразка в інтервалі від 100 К до 700 К. 

 

 

Рис. 1. Схема горизонтального оберненого крутильного маятника 

 

Враховуючи, що вимірюваним параметрами в експерименті є період 

коливань і декремент затухання, важливу роль відіграє релаксація коливань 

маятника. Можна використовувати  різні способи визначення періоду і амплітуд 

коливань маятника. У даній установці використаний описаний нижче принцип 

пристрою автоматичної реєстрації амплітуд і періоду коливань торсіонного 

маятника з виведенням на ПК. 

При коливанні системи електричний сигнал з виходу датчика, що 

перетворює механічні коливання в електричні, надходить на фільтр вищих 

гармонік, далі через підсилювач на діод і конденсатор, який починає 

заряджатися до пікового значення напруги. Одночасно з підсилювача сигнал 

подається на тригер Шмідта, на виході якого формується напруга прямокутної 

форми, що надходить на формувач імпульсу, де по задньому фронту освітлення 

короткі імпульси запускають цифровий вольтметр. Вимірювання амплітуди 

напруги кожного коливання цифровим вольтметром і реєстрація результатів 

відбуваються по кожному імпульсу запуску.  
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Обернений горизонтальний крутильний маятник дає можливість 

дослідження композиційних матеріалів. Використовуючи дану установку можна 

проводити дослідження залежності релаксаційних властивостей полімерних 

композиційних матеріалів від температури. Це дозволить робити прогнози, як 

будуть поводити себе КМ за різних умов навколишнього середовища, та 

відкривати нові можливості для використання.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ НАНОКОМПОЗИТІВ  

НА ОСНОВІ ПХТФЕ – SnO2 

 

 Стаття присвячена дослідженням пористої структури нанокомпозитів системи 

ПХТФЕ – SnO2. Описуються метод синтезу нанорозмірного діоксиду олова, режим 

формування зразків нанокомпозитів, схема експериментальної установки та метод 

визначення пористості зразків системи. Обговорюються концентраційні залежності 

істинної і уявної густин та пористості досліджуваних матеріалів. 

  

Нанокомпозити широко застосовуються для створення матеріалів з 

високими показниками захисних та поглинаючих властивостей із заданими 

електро- і теплофізичними властивостями. В першу чергу це полімероксидні 

нанокомпозити з активними компонентами, керування параметрами яких можна 

здійснювати в широких межах. 

Відомо, що будь який композиційний матеріал, як правило являє собою 

своєрідну суміш твердої фази та пор. Об’єм пор, їх розміри і характер розподілу 

чинять значний вплив на ряд властивостей полімерних композиційних 

матеріалів та виробів з них. Так, наприклад, механічна міцність композиційного 

матеріалу залежить не тільки від загальної пористості, а й від розміру пор, 

рівномірності їх розподілу по об’єму тощо. Безперечно, що зі збільшенням 

пористості механічна міцність композиту зменшується за рахунок збільшення 

дефектності структури і зниження міцності зв’язків. Також відомо, що об’єм 

пор, заповнених водою, визначає температуростійкість композиційних 

матеріалів; кількість, розмір і характер розподілу пор впливають на 

теплопровідність і звукопровідність композиційних матеріалів.   

 Незважаючи на різноманітність форм, контурів та нерівномірність 

розподілу по об’єму, пори можна поділити на закриті пори (недоступні для 

проникнення в них рідини і газу) і відкриті, які в свою чергу можна розділити на 

тупикові (заповнюються рідиною і газом, але не впливають на проникність 

композиту) і каналоутворюючі (відкриті з обох кінців пори, що створюють порові 

канали).  

Отже, властивості матеріалів, певною мірою, визначаються вмістом та 

розмірами пор і характеризуються пористістю, що є безрозмірною величиною та 

може змінюватись від 0 до 1 (або від 0 до 100 %). При нульовій пористості 
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матеріал не містить пор, що як і    100 %-а пористість є недосяжним, але можливі 

наближення до неї (піна, аерогель). 

Оскільки прямі методи вимірювання пористості композиційних матеріалів 

надзвичайно складні, то в технології полімерних композиційних матеріалів цей 

показник часто оцінюють шляхом визначення інших властивостей, що 

безпосередньо залежать від пористості. До таких показників відносяться густина 

матеріалу (істинна, уявна, відносна) та водопоглинання. 

Експериментально найбільш просто можна визначити істинну та уявну 

густини матеріалу.     

Істинна густина є фізичною константою для індивідуальної речовини і 

залежить від його будови. Для полімерних композиційних матеріалів ця величина 

залежить від ступеня кристалічності складових компонентів та щільності упаковки 

макромолекул в кристалічних і аморфних областях. Істинна густина визначається, 

як відношення маси матеріалу до його об’єму без урахування пор та має 

розмірність кг/м
3
.  

Уявна густина - це відношення маси тіла до всього зайнятого ним об’єму, 

включаючи пори (також має розмірність кг/м
3
).   Вимірявши 

вищезгадані характеристики, можна оцінити відкриту пористість композитів, 

що являє собою відношення об’єму всіх відкритих пор тіла до всього об’єму 

матеріалу, включаючи об’єм усіх пор. Уявну пористість позначають через W і 

виражають у відсотках, %.  

З точки зору функціональних властивостей в якості компонентів  

полімероксидних нанокомпозитів на особливу увагу заслуговують 

високостабільний та хімічно стійкий, полярний полімер поліхлортрифторетилен 

(ПХТФЕ) та діоксид олова (SnO2).  

ПХТФЕ є типовим представником кристалоаморфних полімерів та має 

ряд унікальних властивостей: досить висока температура плавлення (Тпл ≈ 482 

К), висока механічна міцність, низька паро- і газопроникність, світлопрозорість, 

хімічна стійкість тощо. 

C C

F

F

F

Cl
n  

 

Рис. 1. а) Структурна формула ПХТФЕ; б) Елементарна комірка SnO2 

○ - атом О, ● - атом Sn 

При кімнатній температурі ПХТФЕ не розчиняється ні в одному з відомих 

органічних розчинів; його теплофізичні, фізико – механічні, і особливо, 

а) б) 
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діелектричні властивості дуже чутливі до змін надмолекулярної структури. 

Ступінь кристалічності ПХТФЕ може змінюватись від 0 до 80 % [1, 2]. 

Ізоструктурний з рутилом діоксид олова характеризується тетрагональною 

кристалічною граткою з параметрами а = 4,73735 Å та с = 3,18640 Å [3]. 

Широкозонний (Еg = 3,6 еВ) напівпровідник          n-типу є важливим 

функціональним матеріалом,   властивості   якого  знаходять широке 

застосування в першу чергу в оптоелектроніці та технології виробництва 

сенсорів вибухонебезпечних чи токсичних газів, чому сприяє температурна 

стабільність структури [4]. 

Для синтезу нанодисперсних частинок SnO2 нами було використано метод 

хімічного осадження [5], що має ряд переваг, оскільки дає можливість 

осаджувати SnO2 з водних розчинів на різні матриці, а саме на нанодисперсні 

частинки полімерів та оксидів різних елементів. 

Метод полягає у тому, що у дистильовану воду додавали 

полі(диалілдиметиламонію хлорид) (C8H16NCl)n, після чого при неперервному 

перемішуванні до розчину додавали тетрахлорид олова SnCl4, а потім 

невеликими порціями 25%-ий водний розчин аміаку (NH4OH). Розчин набував 

вигляду білої маси. Її обробляли ультразвуком, центрифугували та промивали 

дистильованою водою від продуктів реакції. Залишки води відмивали ацетоном 

та сушили при кімнатній температурі, а потім у сушильній шафі при 363 К у 

чашці Петрі. Після цього зразки перетирали у агатовій ступці та витримували у 

муфельній печі при 873 К протягом 2 годин. 

Для виготовлення композитів використано SnO2 з розміром частинок 40 – 

150 нм та типовою тетрагональною структурою кристалітів і ПХТФЕ з розміром 

частинок 200 нм за формою близькою до сферичної. 

При виготовленні зразків для досліджень суміш ПХТФЕ та SnO2 ретельно 

гомогенізували в рідинному акустичному середовищі і після термообробки в 

термовакуумній шафі пресували з розплаву полімеру в однакових 

термобаричних умовах (Т = 513 К, р = 32 МПа), що відповідає технологічним 

умовам переробки ПХТФЕ у вироби. 

Дослідження концентраційних залежностей густини та пористості 

полімерних композиційних матеріалів системи        ПХТФЕ – SnO2 проводили 

методом гідростатичного зважування з використанням установки, схематично 

зображеної на рис. 2. 

Для проведення зважування було використано лабораторні ваги CBA-600-

0,01 на які встановлювалась спеціальна тринога, до якої підвішували підвіс з 

тонкого стального дроту для фіксації зразків. Склянку з дистильованою водою 

встановлювали на столик, що не контактував з диском вагів. Перед початком 
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зважування та після встановлення триноги на диск, для зручності фіксації даних 

експерименту покази вагів обнулювались. 

 Для              визначення  

 

густини композитів проводили 

зважування зразків у повітрі та 

у воді. 

При розрахунку густини 

композитів було використано 

формулу 

      1

21

121

mm

m
з ,        (1) 

де ρз – уявна густина зразка, m1 

– маса зразка в повітрі,    m2 – 

маса зразка у воді,          ρ1 – 

густина повітря,              ρ2 – 

густина дистильованої води 

при температурі проведення 

досліду. Для визначення 

пористості проводили 

додаткове визначення істинної 

густини зразків, для чого 

здійснювалось гідростатичне  

 

Рис. 2. Схема установки для визначення 

густини та пористості полімерних 

композиційних матеріалів: 

1 – лабораторні ваги; 2 – столик;  

3 – зразок; 4 – тонкий сталевий підвіс;   

 5 – склянка з дистильованою водою;    

6 - тринога. 

зважування зразків, які попередньо пропитували шляхом тривалого їх 

витримування у воді за умов пониженого тиску.    

 Пористість зразків визначали за формулою 

%1001
з

зW ,                                        (2) 

де ρз – уявна густина зразка, ρ'з – істинна густина зразка. 

Результати досліджень концентраційних залежностей густини та 

пористості полімерних композиційних матеріалів системи ПХТФЕ – SnO2 

наведені на рис. 3. 

Криві на рис. 3. а) – сплайни, отримані апроксимацією експериментальних 

точок по методу найменших квадратів. При побудові концентраційної 

залежності пористості нанокомпозитів системи ПХТФЕ – SnO2 (рис. 3. б)) 

використано точки вищезгаданих сплайнів. Позначені чорними кружками точки 

на правому графіку отримано з експериментальних даних з використанням 

формули (2). 
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Як видно з рис. 3. а) уявна та істинна густини зразків відрізняються не 

суттєво, що яскраво підтверджується значеннями пористості (рис. 3. б)). 

  

Рис. 3. Концентраційні залежності: а) 1 – уявної та 2 – істинної густини;  

б) пористості полімероксидних нанокомпозитів системи ПХТФЕ – SnO2 

Композити з відсотковим вмістом нанорозмірного SnO2 в межах 0 ≤ φ ≤ 13 

% (об.) характеризуються значеннями пористості в межах 0,5 ≤ W ≤ 0,75 %. 

Збільшення концентрації до φ = 20 % призводить до зростання вмісту пор у 

матеріалі до значення W ~ 2,5 %, що є граничним значенням, оскільки при 

подальшому зростанні вмісту SnO2, вміст пор залишається практично сталим.  

Таким чином можна зробити висновок, що одержані композиційні 

матеріали характеризуються низьким рівнем пористості, що в свою чергу, дозволяє 

експлуатувати композити системи ПХТФЕ - SiO2 у складних атмосферних умовах та у 

присутності агресивних середовищ. 
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МЕТОДОЛОГІЯ  ФАРАДЕЯ – МАКСВЕЛЛА – ЛОРЕНЦА  

У ФОРМУВАННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 

           У статті висвітлено поняття та розвиток електомагнітної картини світу, 

розглянуто особливості її виникнення , а також значення  для фізики. 

 

Науково- технічний прогрес XIX—XX ст. нерозривно пов’язаний із 

вченням про електрику і магнетизм. Зміна віку пари віком електрики означає, 

що людина в основному пізнала природу електромагнетизму і в багатьох 

випадках навчилась управляти електромагнітними силами. 

Електрика і магнетизм – це дві особливості матерії і два явища природи, 

що на сьогодні сформували наукову основу багатьох галузей науки й техніки. 

Магнетизм відомий ще з V століття до н.е. Деякі камені, знайдені поблизу міста 

Магнезія (сучасна Манісса) в Туреччині, будучи вільно підвішеними, завжди 

орієнтувалися в певному напрямку. 

У наш час відомо, що речовина складається з молекул і атомів, а атоми, у 

свою чергу, побудовані з елементарних частинок, у тому числі таких, які мають 

електричний заряд: порівняно важких позитивно заряджених протонів, що 

входять до складу ядер, і легких негативно заряджених  електронів. Заряджені 

частинки в атомах та молекулах перебувають у безперервному русі і  в 

результаті взаємодіють між собою , створюючи електромагнітне поле.  

Сучасна фізика встановила існування чотирьох видів фундаментальних 

взаємодій: сильної, електромагнітної, слабкої і гравітаційної. Сильна взаємодія 

короткодійна і проявляється між частинками (адронами) лише в ядерних 

масштабах (1СГ
15

м); слабка — ще більш короткодійна (близько 2-Ю
-18

 м) і 

проявляється між елементарними частинками, відіграючи важливу роль при їх 

взаємних перетвореннях; гравітаційна взаємодія далекодійна, притаманна всім 

просторово- часовим рівням існування матерії, але стає істотною для 

астрономічних об’єктів великої маси. Електромагнітна ж взаємодія внаслідок 

того, що вона на багато порядків інтенсивніша від гравітаційної і слабкої та є 

далекодійною, на противагу сильній взаємодії, зустрічається найчастіше і багата 

проявами в мега-, макро- і мікросвіті.  
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До електромагнітної природи зводяться сили пружності, тертя, 

поверхневого натягу тощо; ними визначаються хімічні та агрегатні 

перетворення, різноманітні електричні, магнітні та оптичні явища. 

Електромагнітні явища відіграють істотну роль у космосі: магнітні поля планет 

призводять до виникнення радіаційних шарів; випромінення електромагнітної 

енергії Сонцем і зірками впливає на земні процеси. Закони електромагнетизму 

лежать в основі будови і дії різноманітних радіотехнічних, електротехнічних та 

багатьох інших приладів і пристроїв, без яких неможливо уявити сучасне життя. 

Різноманітність і багатство проявів електромагнітних явищ потребують 

їхнього пояснення на основі певних узагальнюючих теоретичних уявлень, які є 

важливим інструментом пізнання законів природи. Теоретичний аналіз 

електричних і магнітних явищ проводять на основі двох методів, що 

доповнюють один одного: макроскопічного (або феноменологічного) і 

мікроскопічного (або структурного). Прикладом подібних підходів до об’єктів 

дослідження можуть бути термодинаміка і молекулярно-кінетична теорія. 

Об’єктом дослідження в обох випадках є довільна макроскопічна система, однак 

перша теорія не враховує мікроструктури речовини і заряду, а друга, навпаки, 

виводить макроскопічні властивості з мікроструктурних уявлень. 

Макроскопічний метод лежить в основі класичної теорії електро-

магнітного поля (класичної електродинаміки), основоположником якої був 

видатний англійській фізик-теоретик Дж. Максвелл (1831— 1879). Основним у 

цій теорії є те, що в ній не враховується атомно-молекулярна структура 

речовини, яка заповнює простір, де є поле. Наявність речовини теорія 

Максвелла враховує введенням ряду констант, які характеризують усереднені 

електричні чи магнітні властивості середовища: діелектричну і магнітну 

проникності, питому електропровідність, показник заломлення тощо. При цьому 

в більшості випадків допускається, що середовище є однорідним  та ізотропним.  

Якщо ці умови не виконуються, то враховують залежність зазначених 

параметрів від координат і часу, а в окремих випадках і від зовнішніх умов: 

напруженості поля, температури тощо. 

Рівняння Максвелла в диференціальній формі: 

 

;  

                                     . 

В інтегральній формі: 
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;  

                                  

Рівняння Максвелла пов’язують силові характеристики , такі як 

напруженість електричного поля Е і магнітну індукцію В з розподілом у 

просторі електричних зарядів і струмів. Ці рівняння дають можливість 

визначати зазначені характеристики поля в кожній точці простору в будь-який 

момент часу, якщо відомі джерела поля як функції координат і часу. 

Незважаючи на успіхи у з’ясуванні природи багатьох електричних і 

магнітних явищ, теорія Максвелла виявилась неспроможною пояснити  явища, в 

яких істотну роль відіграють дискретність речовини й атомістична природа 

заряду: випромінювання і поглинання світла, фотоефект, дисперсія світла, 

властивості металів, стабільність атомів тощо. 

Врахування внутрішньої будови речовини й атомістичної структури 

електрики сприяло створенню класичної електронної теорії (класичної 

мікроскопічної електродинаміки), засновником якої був нідерландський фізик X. 

Лоренц (1853—1928).  Він вважав , що теорія Максвелла потребує доповнення , 

оскільки у ній не враховується структура речовини.  

У теорії Лоренца речовина розглядається як сукупність електричних 

зарядів (електронів і атомних ядер), які розміщені і рухаються у вакуумі. 

Врахування взаємодії між цими зарядами та впливу на них зовнішніх 

електромагнітних полів дає можливість пояснити електричні й магнітні 

властивості речовин. Поле в довільній точці речовини ця теорія розглядає як 

суперпозицію зовнішнього (макроскопічного) і внутрішнього (мікроскопічного) 

полів. Теорія Лоренца є чисто класичною теорією, оскільки вона базується на 

твердженні, що на всіх просторово-часових рівнях проявляються однакові 

закономірності, тобто в макро- і мікросвіті існують лише кількісні, а не якісні 

відмінності.  

    На цій основі стверджувалось, що рівняння макроскопічної 

електродинаміки Максвелла справджуються і для мікроявищ (наприклад, у 

середині атомів). З погляду квантової теорії це не зовсім правильно, але успіхи 

електронної теорії Лоренца є настільки великими, що вона й на сьогодні не 

втратила свого значення. 

       В основі теорії Лоренца лежить система фундаментальних рівнянь, які 

визначають мікроскопічні електромагнітні поля, створені окремими 

зарядженими частинками. Ці рівняння одержані узагальненням теорії Максвелла 

і введенням мікроскопічних параметрів полів. 
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Перехід від мікроскопічних параметрів полів до макроскопічних 

здійснюється за допомогою усереднення. Електронна теорія Лоренца зіграла 

свою роль у поясненні на основі модельних уявлень природи багатьох елект-

ромагнітних явищ та у розкритті фізичної суті й обчисленні матеріальних 

констант теорії Максвелла. 

    Рівняння Максвелла для вакууму і класична електронна теорія перестають 

бути застосовними в малих просторово-часових масштабах, коли стають 

істотними квантові ефекти, тобто коли енергія окремих квантів 

електромагнітного поля — фотонів — є досить великою (висока частота) і в 

процесах бере участь порівняно мала кількість їх. У цьому разі застосовують 

закони квантової електродинаміки. 

    Крім вищезгаданих теорій електромагнітних явищ, на початку XX ст. 

виділилась в окрему галузь знань електродинаміка рухомих середовищ — 

вчення про електричні і магнітні явища та поширення електромагнітних (у тому 

числі й оптичних) хвиль у рухомих середовищах. Теоретичною основою 

вивчення цих явищ є спеціальна теорія відносності Ейнштейна, основи якої було 

закладено в 1905 р. 

Теорія електромагнітних явищ Фарадея – Максвелла - Лоренца мала 

велике значення для утвердження наукового світогляду і формування сучасної 

фізичної картини світу. Вона виявила нову форму існування матерії у вигляді 

електромагнітного поля. Електромагнітна  взаємодія і електромагнітне поле 

входять у сучасну картину світу як важливі складові. 

Незважаючи на те, що речовина й електромагнітне поле є різними 

формами матерії, їхні властивості в багатьох відношеннях подібні. Речовина 

складається з окремих частинок (електронів, протонів, нейтронів тощо). 

Ця теорія встановила, що змінне електромагнітне поле за своєю природою 

здатне поширюватись у просторі від точки до точки і що світло також має 

електромагнітну природу і поширюється в однорідному середовищі з сталою 

швидкістю, яка визначається формулою υ= , а для вакууму при ε =1 і μ =1  

υ = с =  =  3*   =const. 

        Теорія Фарадея – Максвелла стала підставою для переходу від 

ньютонівського принципу далекодії без будь – якого матеріального середовища 

до принципу близькодії через польову форму матерії. 

        Найважливішою умовою успішного розвитку економіки і забезпечення 

сучасного технічного рівня виробництва є енергетика, і насамперед 

електроенергетика. Основою електроенергетики в Україні є теплові 
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електростанції і теплоелектроцентралі. На них виробляється понад 50 % всієї 

електроенергії України. Вагомий внесок в єдину енергетичну систему країни 

роблять гідроелектростанції Дніпровського каскаду та атомні електростанції. 

       Розробляються і вже впроваджуються методи добування електричної енергії 

шляхом прямого перетворення променевої енергії Сонця, використання 

геотермальних джерел, енергії припливів і відпливів, енергії вітру. Надзвичайно 

розгалуженими в Україні є лінії електропередач — грандіозні споруди 

підвищувальних та знижувальних підстанцій із сіткою високовольтних ліній. 

          Все це значно збагатило наше уявлення про оточуючий світ, а пізнання 

самих електромагнітних явищ стало основою для широкого використання їх в 

сучасній техніці.  
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ВКЛАД ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У РОЗВИТОК 

ВІТЧИЗНЯНОЇ І СВІТОВОЇ КОСМОНАВТИКИ 

 

У статті подано перелік вчених українського походження, які зробили великий 

внесок у космонавтику, а також розглянуто конструкції,  які вони будували. 

 

В наш час розвитку космічної галузі в найбільш економічно розвинених 

державах, перш за все США, Україна, Росія, Китай, Корея, Бразилія надається 

великого значення, як з точки зору підготовки спеціалістів цієї галузі так із 

точки зору фінансування і технічного забезпечення. 

Важливість цієї галузі полягає, з одного боку, в широкому її практичному 

застосуванні, можливостей космічної галузі для технічних розробок вивчення 

навколишнього світу, використання для потреб екології, сільського 

господарства, геодезії, підготовки точних географічних карт тощо. А з іншого 

боку для наукового пізнання віддаленого космічного простору і цілого Всесвіту 

та формування відповідного світогляду. 

Космічна галузь значною мірою визначає довгостроковий економічний 

розвиток держави, виступає каталізатором розроблення та впровадження 

високих технологій, забезпечує науково-технологічний рівень інших галузей. 

Структурна перебудова космічної галузі є одним із пріоритетів державної 

промислової політики, засобом реалізації інноваційної стратегії економічного 

зростання, утвердження України як високотехнічної держави.   

У розвиток української і світової космонавтики неоціненний вклад внесли 

такі вчені та інженери українського походження. Розглянемо основні досягнення 

в цій галузі найбільш відомих із них. 

Для більшості жителів України ім’я  Олександра Засядька асоціюється з 

вибухами пристроїв у військових баталіях. Мало хто знає, що цей нащадок 

славного козацького роду із с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області, 

1779 р. народження, є одним із конструкторів артилерійських ракет. Як 

вважають дослідники, цілком можливо, що саме розповіді його діда - 

запорізького гармаша, про начинені порохом і спеціальною сумішшю диво-

рурки, які могли літати в повітрі, а відтак, влучивши у ціль, вибухали, завдаючи 

великої шкоди, так вплинули на хлопчика, що він поставив собі за мету 

розгадати таємниці козацьких ракет, а потім сконструювати і свою. 
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 Коли армійські випробування в Петербурзі підтвердили високу якість 

ракет Засядька, він знову повертається на військову службу, невдовзі очолює в 

столиці Російської імперії Артилерійське училище, спеціальну лабораторію, 

пороховий завод та місцевий арсенал. У лютому 1834 року Засядько вийшов у 

відставку і оселився в Харкові, де помер і був похований. 

Принципово нову для свого часу ідею запуску ракет у «Проекті 

повітроплавального апарата» запропонував талановитий український винахідник 

Микола Іванович Кибальчич, відомий народоволець, який прожив усього 28 

років. Та й за таке коротке життя встиг зробити багато. 

 Народився М.І.Кибальчич 19 листопада 1853 р. в родині священика в 

тихому містечку Короп на Чернігівщині. У свій час він приїздить до Петербурга, 

з 1871 вчився в Петербурзькому інституті інженерів шляхів сполучення, з 1873 – 

в Медико-хірургічній академії. Будучи  «головним техніком» комітету 

«Народної волі», брав участь в підготовці замахів на царя Олександра II. Це його 

бомбою, виготовленою на конспіративній квартирі за власною технологією, 

вбито царя 1 березня 1881 р.. М.І. Кибальчич був засуджений до страти. 

Експерти на суді не змогли приховати свого захоплення талантом Кибальчича. 

Виявляється, що бомб, виготовлених ним, ще ніхто не бачив і не читав про них у 

науковій літературі – це було щось нове.  

 А Кибальчич, тим часом, у камері смертника використовує кожну годину, 

кожну хвилину, щоб завершити проекти апарата для польоту в космос. 

Перебуваючи у в’язниці, за декілька днів до страти, Кибальчич розробив 

оригінальний проект пілотованого ракетного літального апарату та конструкцію 

схематично зобразив на стіні в’язниці. 

Особливу роль у розробці теоретичних і конструкторських проблем 

космонавтики відіграв на початку ХХ сторіччя Костянтин Едуардович 

Ціолковський. Він народився у селі Іжевське під  Рязанню. Предки  

К.Ціолковського — вихідці з Волині, далекі родичі гетьмана  Северина 

Наливайка, чим вчений пишався. Ціолковський основоположник сучасної 

космонавтики. Його праці в галузі ракетодинаміки, теорії літака та дирижабля і 

по сьогодні не втрачають затребуваності. 

Вперше його праці довели можливість використання ракет для 

міжпланетних сполучень, показали раціональні шляхи розвитку космонавтики та 

ракетобудування, знайшов ряд важливих інженерних розв’язків конструкцій 

ракет і рідинного ракетного двигуна. Технічні ідеї Ціолковського знаходять 

застосування при створенні ракетно-космічної техніки. Космічна утопія 

Ціолковського пропонує розселення людства у Сонячній системі та інших 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE
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зіркових світах, а в майбутньому – повну біохімічну перебудову живого світу 

Землі і перетворення їх у розумні «тварино-рослини», що безпосередньо 

перетворюють сонячну енергію. 

 К.Е. Ціолковський описав конструкцію космічної ракети, якою б люди 

могли  долетіти до інших планет. Він – засновник теоретичної космонавтики. 

Його перша наукова праця з космонавтики надрукована в 1903 р. 

Фрідріх Артурович Цандер народився 11 серпня 1887 р., а помер 28 

березня 1933 р.. Піонер ракетної техніки і космонавтики. 

Син німецьких імігрантів, що переселилися в Росію. Випускник Ризького 

технічного університету. Один з розробників першої радянської ракети на 

рідкому паливі «ГИРД-X». 

В 1929–1932 побудував і випробував реактивний двигун на стисненому 

повітрі з бензином (ОР-1). В 1930–1931 роках викладав у Московському 

авіаційному інституті, в1931–1932 — головував в групі вивчення реактивного 

руху (ГВРР), яка створила і запустила в 1933 році першу радянську ракету 

конструкції М. К. Тихонравова, а потім другу — за проектом Цандера. В 1933 — 

побудував і випробував реактивний двигун на рідкому кисні та бензині (ОР-

2).Однак Ф. А. Цандер не побачив старту своєї ракети: він захворів і помер 

від тифу в за кілька місяців до старту. 

Визначний вклад у розвиток світової космонавтики вніс Кондратюк 

Юрій Васильович (його справжнє ім’я Олександр Гнатович Шаргей), 

народився 9 червня  1897 року в Полтаві. Загинув 25 лютого 1942 року під 

містом Кіров Калузької області. Ще в юнацькому віці 1914-15 Ю.В. Кондратюк 

зацікавився проблемами міжпланетних сполучень  і виконав рукописну роботу, 

присвячену цим питанням на тему: «Тим, хто   читатиме, щоб будувати» (1918-

19). В цій праці він незалежно від К. Е. Ціолковского оригінальним методом 

вивів основне рівняння руху ракети, дав схему і опис 4-ступінчатої східчастої 

ракети на киснево-водневому пальному з камерою згорання двигуна із шаховим 

розташуванням форсунок, параболоїдального сопла, насоса для подачі пального, 

регуляторів системи управління ракетою від гіроскопів з приводом на поворотну 

вихідну частину сопла і застосуванням плаваючих гіроскопів для орієнтації. 

Роботи Кондратюка використані американськими астронавтами під час 

польоту космічного корабля «Аполлон». 

Становлення космічної галузі України почалося в 1937 році зі створення в 

Харківському авіаційному інституті Харківської реактивної групи під 

керівництвом Г. Проскури, що здійснила запуск великої стратосферної ракети 

під Харковом.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%98%D0%A0%D0%94-X_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1897
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


Студентські фізико-математичні етюди, 2013, № 12 
 

 

 

 
 

 

 

35 

У 1951 році за рішенням Радянського Уряду великий автомобільний завод, 

що будується в Дніпропетровську, був перетворений у завод № 586 для 

виробництва радянських ракет Р-1. Для реалізації проекту по створенню ракети 

Р-12 з новими бойовими якостями в 1954 році на території заводу було створене 

самостійне Особливе конструкторське бюро. У 1966 році завод № 586 був 

перейменований у Південний машинобудівний завод, а конструкторське бюро № 

586 – у конструкторське бюро ―Південне‖. 

З  ім’ям Сергія Павловича Корольова пов’язано відкриття ери освоєння 

людством космічного простору, він – засновник практичної космонавтики. Існує 

мала планета і кратер на Місяці, названі на честь Корольова. 

Народився 30 грудня 1906 р. в Житомирі в сім'ї викладача російської 

словесності у гімназії Павла Яковича Корольова, який походив із Білорусі, й 

доньки українського купця Марії Миколаївни. Помер 14 січня 1966 р. 

Біографія С.П. Корольова виявилась складною. Сім років С.П. Корольов 

зазнавав знущань у ГУЛАЗІ, де разом з іншими ув'язненими вченими, був 

силоміць залучений до розробок балістичних та геофізичних ракет. Після 

звільнення з концтабору очолив ракетну програму СРСР. Під його керівництвом 

запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний 

супутник Землі, перший політ людини в космос та вихід людини в космос. В 

1958 р. С.П. Корольов, як конструктор перших штучних супутників Землі і 

космічних кораблів отримав звання Академіка АН СРСР. 

Олександр Максимович Макаров  — радянський і 

український ракетобудівник. Народився в передмісті Ростова 12 вересня 1906 р., 

помер 9 жовтня 1999 р.. Генеральний директор виробничого 

об'єднання «Південний машинобудівний завод» (ПМЗ) 1961–1986 рр., почесний 

громадянин Дніпропетровська, Лауреат Ленінської і Державної премій, 

двічі Герой Соціалістичної Праці, Заслужений машинобудівник України, 

кавалерордена князя Ярослава Мудрого. Під його керівництвом на ПМЗ був 

освоєний випуск чотирьох поколінь міжконтинентальних балістичних ракет, що 

свого часу стали основою бойової потужності СРСР. 

Архип Михайлович Люлька (народився 10 (23) березня 1908, с. Саварка, 

Богуславського району Київської області —  помер 1 червня 1984, Москва) — 

український конструктор авіаційних двигунів. Член-кореспондент АН СРСР (з 

1960), академік АН СРСР (1968). Академічні видання Російської Федерації 

називають академіка Люльку російським конструктором. 

Розробив конструкцію першого у світі двоконтурного турбореактивного 

двигуна (1939–1941), інших двигунів. Дослідив нові енергетичні речовини. В 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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1941—1942 евакуйований у Башкірську АР, працював на закритому танковому 

заводі у Челябінську. Двигуни конструкції А.М. Люльки користуються великим 

попитом на світовому ринку і сьогодні. 

Янгель Михайло Кузьмович ( народився 25 жовтня 1911, с. Зирянова 

Іркутської губернії, тепер Нижньоілімський район, Іркутська область — помер 

25 жовтня 1971, Москва) — радянський вчений-механік, конструктор у галузі 

ракетно-космічної техніки. Під його керівництвом і за участю створено кілька 

класів і поколінь радянських стратегічних бойових ракет, зокрема одно- і 

двоступінчасті ракети на висококиплячих компонентах палива з автономною 

системою керування 1-го покоління, двоступінчасті ракети з дальністю польоту 

понад 11 тис. км і складними рішеннями бойових завдань, ампулізована рідинна 

ракета зі строком перебування в заправленому стані понад 5 років, 

твердопаливні ракети з високими техніко-тактичними характеристиками. Під час 

проектування бойових ракет передбачалося використання їх і як носіїв 

космічних апаратів, що сприяло  появі штучних супутників Землі («Космос», 

«Циклон», «Зеніт»). М. К. Янгель фактично створив науково-конструкторську 

школу, яка успішно функціонує і на сьогодні. 

Можна було б відзначити і ще ряд визначних вчених українського 

походження, які працюють у США, Росії, Китаї та інші і створюють сучасні 

космічні об’єкти, які використовуються на благо людства і потреб практики 

світової науки. 
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 

В роботі запропоновано коротку історичну довідку та методичні рекомендації  до 

курсу нанофізики. 

 

Історію нанотехнологій відтворити досить складно з двох причин. По-

перше, через «розмитість» самого цього терміну, а по-друге, людство завжди 

експериментувало з нанотехнологіями, навіть не здогадуючись про це. Тому 

автори не претендують на повноту відтворення історії, а подають лише своє 

суб’єктивне бачення. 

Перш ніж говорити про історію нанотехнологій варто встановити значення 

цього терміну, який складається з префіксу «нано» та терміну «технологія». 

Префікс «нано» (від грецького слова «nanos» – карлик) означає одну 

мільярдну частину будь-якої величини. Так, один нанометр рівний одній 

мільярдній частині метра (1 нм=10
-9

 м) [1]. Для порівняння, неозброєним оком 

людина здатна бачити предмети розміром ~ 10
4
 нм. 

Термін «технологія» (з грецької «techne» – майстерність, вміння та «logos» 

– наука) – сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і 

процеси, що супроводжують ці види робіт [2]. 

Отже, якщо виходити з семантичного аналізу термін «нанотехнологія» 

повинен відноситися до технології переробки матеріалів та виготовлення 

виробів з використанням нанорозмірних об’єтів. 

На початковому етапі, термін використовувався в однині. Лише в середині 

1990 рр. нанотехнологія трансформується в нанотехнології і термін набуває 

значення міждисциплінарного характеру [3].  

На сьогодні, відсутній загальноприйнятий понятійний апарат для наносвіту. 

Це обумовлено наявністю двох підходів. Згідно першого, визначальними є 

геометричні розміри об’єктів, для яких встановлюється певна гранична (100 нм) 

межа. Для другого підходу, головним є наявність особливих властивостей, які не 

притаманні об’ємним зразкам, а проявляються у нанорозмірних об’єктів. 

Врахування цього та швидкі темпи розвитку досліджень в наносвіті, 

обумовлюють постійне коригування та уточнення понятійного апарату. 

На основі аналізу літературних даних нами пропонується таке визначення 
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цього терміну: 

нанотехнології – сукупність методів, які забезпечують можливість 

контрольовано створювати, модифікувати об’єкти, що містять компоненти з 

розмірами менше 100 нм, хоча б в одному вимірі, і в результаті цього 

отримувати матеріали з принципово новими властивостями. 

Науковим фундаментом для розвитку нанотехнологій є нанонаука – 

систематизовані знання закономірностей та механізмів поведінки речовини в 

нанометрових масштабах розмірів.  

 

Історія виникнення та основні етапи розвитку 

        Від Демокрита до Фейнмана 

Батьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокрита, 

який в 400 р. до н.е. вперше для опису найменшої частинки речовини використав 

термін «атом», тобто «неподільний». 

Факт, що досить малі частинки речовини мають властивості, зовсім не 

схожі на властивості речовини в об’ємній 

фазі, відомий давно. Використання 

наночастинок бере початок зі 

Стародавнього світу, тобто декілька тисяч 

років тому. Французькі вчені встановили, 

що стародавні косметологи 

використовували сполуки, які містили 

частинки діаметром у 5 нм! Римляни 

використовували наночастинки золота і 

срібла для надання скляним виробам особливого забарвлення. В Британському 

Музеї зберігається так звана «Чаша Лікурга», яка зображає картину смерті 

спартанського законотворця (рис. 1). Вона виготовлена із скла, яке містить 

наночастинки золота та срібла. При освітленні чаша змінює колір – від зеленого 

до червоного. Подібні технології використовувались і при створенні вітражів 

середньовічних соборів [5]. Отже, ще до настання «наноери» людство 

використовувало нанорозмірні об’єкти та процеси, що протікають на атомно-

молекулярному рівні. Наприклад, на нанорівні відбуваються біохімічні реакції 

між макромолекулами, з яких складається все живе, каталіз в хімічному 

виробництві, бродіння при виготовленні вина, сиру, хліба. Однак ці 

нанотехнології розвивалися стихійно, без розуміння природи цих явищ та 

процесів. 

Згадки про нанотехнології можна зустріти і в художній літературі. 

 

Рис. 1. 1.Чаша Лікурга 
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Російський письменник Микола Лєсков 1881 р. в «Сказ о тульском косом 

Левше и о стальной блохе» (Оповідання про тульського косого Лівшу і стальну 

блоху) описав як головний герой підкував «агліцьку» блоху цвяшками, які можна 

роздивитися тільки в «дрібноскоп» із збільшенням в 5 мільйонів раз. Це типове 

збільшення сучасних просвічувальних електронних мікроскопів, які 

використовують для дослідження наноструктур. Першими на це звернули увагу 

відомі фахівці в області наноматеріалознавства Р.А. Андрієвський (Росія) та 

член-кореспондент НАН України А.В. Рагуля (Україна) [6]. 

Першим хто звернув увагу на важливість малих частинок був ірландський 

хімік Роберт Бойль. В 1661 р. він опублікував статтю «The Sceptical Chymist» 

(Хімик-скептик), де розкритикував твердження Аристотеля, що все на Землі 

складається з чотирьох елементів – води, землі, вогню та повітря. Бойль 

стверджував, що все складається з «корпускул» – надмалих деталей, які в різних 

поєднаннях утворюють різноманітні речовини та предмети, тобто сформулював 

поняття хімічного елементу. 

Першим вченим, який використав префікс ―нано‖ був Альберт Ейнштейн. 

В 1905 р. він опублікував серію робіт присвячених броунівському руху . В 

першій з них «A new Determination of Molecular Dimensions» (Нове визначення 

розмірів молекул) він теоретично довів, що розмір молекули цукру ~ 1 нм. 

Цікаво, що саме ця робота лягла в основу його дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії. Одночасно з А. Ейнштейном теорією броунівського руху 

займався професор Львівського університету Маріан Смолуховський.  

Першими вченими, що отримали Нобелівську премію за дослідження 

дисперсних (нанорозмірних) систем були австрійський хімік 

Рихард Адольф Зигмонді (1925 р.) та шведський фізико-хімік Теодор Сведберг 

(1926 р.) [11]. 

В 1928 р. співробітник Ленінградського технологічного інституту 

Георгій Антонович Гамов (Джордж Гамов) досліджуючи будову атомного ядра 

та явища радіоактивності розробив основи теорії тунельного переносу заряду, 

яка в подальшому була використана при створенні скануючого тунельного 

мікроскопу. [10]. 

1931 р. – німецькі фізики Ернст Руска та Макс Кнолл створили 

електронний мікроскоп, який забезпечував 15-кратне збільшення. Цей прилад 

став прототипом нового покоління подібних приладів, які дозволили заглянути в 

світ нано. Перший комерційний електронний мікроскоп з роздільною здатністю 

10 нм був випущений в 1939 р. компанією Siemens, в якій працював Е. Руска. В 

1986 р. «за фундаментальні роботи з електронної оптики та створення 
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першого електронного мікроскопа» Е. Руска отримав половину Нобелівської 

премії [11]. 

1932 р. – голландський професор Фріц Церніке, винайшов фазово-

контрастний мікроскоп і дослідив живі клітини. Він пропонував свій винахід 

фірмі Zeiss, але її менеджери не усвідомили перспективності винаходу і 

відмовили його. «Вони сказали, що, якби це мало практичне значення, вони б 

уже винайшли це самі» – згадував Ф. Церніке. В 1953 р. він отримав Нобелівську 

премію з фізики «за обґрунтування фазово-контрастного метода, особливо за 

винахід фазово-контрастного мікроскопу» [11].  

Наступний крок вперед було зроблено в 1956 р., коли співробітник 

картографічної служби Міністерства оборони США Джон Алоізіус О’Кіфі 

запропонував конструкцію мікроскопу, в якому світло повинне виходити з дуже 

малого отвору в непрозорому екрані та освітлювати об’єкт розташований 

недалеко від екрану. Він назвав свій метод растровою мікроскопією ближнього 

поля і встановив, що роздільна здатність такого мікроскопу обмежується не 

довжиною хвилі світла, а тільки розміром отвору. 

        

«Ви напевно жартуєте пане Фейнман» 

Перше повідомлення про методи, які з часом назвуть нанотехнологіями, 

зробив в 1959 р професор Каліфорнійського технологічного інституту 

Ричард Філіпс Фейнман (Нобелівська премія 1965 р. за створення квантової 

електродинаміки). 

29 грудня 1959 р. на щорічному засіданні Американського фізичного 

товариства Р. Фейнман зробив доповідь «There's Plenty of Room at the Bottom: an 

invitation to enter a new field physics» (Внизу, повно місця: запрошення в новий 

світ фізики). Слово «внизу» в назві означало в «світі дуже малих розмірів». Він 

говорив: «Мені хочеться обговорити одну маловивчену галузь фізики, яка є дуже 

важливою та перспективною і може знайти багато цінних технічних 

застосувань. Мова йде про проблему контролю та управління будовою речовини 

в інтервалі дуже малих розмірів. Внизу, тобто внизу або всередині простору, 

розміщується на диво складний світ малих форм, і коли-небудь, наприклад, в 

2000 р., людство дивуватиметься тому, що до 1960 р. ніхто не ставився 

серйозно до дослідження цього світу…» [7]. 

Він розглянув наслідки мініатюризації з погляду теоретичної фізики та 

розповів про фантастичні перспективи виготовлення матеріалів та пристроїв на 

молекулярному рівні. Р. Фейнман стверджував, що в майбутньому, навчившись 

маніпулювати окремими атомами, людство зможе синтезувати все що завгодно: 
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«Ні один фізичний або хімічний закон не заважає нам змінювати взаємне 

розміщення атомів...» [7], тобто використовувати атоми як звичайний 

будівельний матеріал. Зараз хіміки використовують для синтезу нових речовин 

складні різноманітні прийоми. Як тільки фізики створять пристрої здатні 

оперувати окремими атомами, багато методів традиційного хімічного синтезу 

можуть бути замінені прийомами «атомного збирання». При цьому, як вважав 

Р. Фейнман, фізики, в принципі, зможуть навчитися синтезувати будь-яку 

речовину, виходячи із записаної хімічної формули. Хіміки будуть замовляти 

синтез, а фізики – просто складати атоми в певному порядку [7]. 

Для цього він запропонував створити механізм, який сконструював би свою 

копію, тільки на порядок меншу. Сконструйована копія повинна зібрати свою 

копію, знов-таки на порядок меншу і так до того часу, доки розміри механізму 

не будуть співрозмірні з розмірами атома. При цьому необхідно враховувати, що 

сили гравітації, які діють в макросвіті будуть проявляти все менший вплив, а 

сили міжмолекулярних взаємодій будуть все більше впливати на роботу 

механізму. Останній етап – отриманий механізм збере свою копію з окремих 

атомів. Принципово число таких копій необмежене і за деякий проміжок часу 

створити будь-яку кількість таких машин. Ці машини зможуть таким же чином 

створювати макроречі. Це дозволить зробити речі на порядок дешевшими - 

таким роботам (нанороботам) необхідно дати тільки необхідну кількість молекул 

та енергію, і написати програму для збирання необхідних предметів. До сьогодні 

ніхто не зміг спростувати цю можливість, але і нікому поки що не вдалося 

створити такі механізми. 

Слід зазначити, що термін «нанотехнології» Р. Фейнман не 

використовував. 

З 1993 р. щорічно присуджується премія імені Ричарда Фейнмана за видатні 

успіхи в галузі нанотехнологій.  

1971 р. – Рассел Янг висунув ідею приладу Topografiner, який став 

прообразом зондового мікроскопу. 

 

 «… настає ера нанотехнологій» 

1974 р. – на засіданні Японського товариства точного машинобудування 

професор Токійського університету Норіо Танігучі, першим використав термін 

«нанотехнологія». Він звернув увагу на майбутній перехід до обробки 

матеріалів з ультрависокою точністю (досягнення нанорозмірного діапазону), це 

потребуватиме нових технологічних підходів [7]. 

1985 р. – хіміки Гарольд Крото (Англія), Роберт Керл та Ричард Смоллі 
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(США) відкрили фулерени – С60 – об’єкт розміром в 1 нм, який складається з 60 

атомів вуглецю. За це відкриття вони в 1996 р. отримали Нобелівську премію. 

Вперше можливість існування фулеренів була передбачено в 1970 р. японськими 

вченими Ейджі Осавою та Зеншо Іошидою. В 1973 р. російські дослідники 

Дмитро Бочвар та Олена Гальперн зробили теоретичні квантово-хімічні 

розрахунки такої молекули і довели її стабільність. Перший спосіб штучного 

одержання фулеренів був запропонований в 1990 р. співробітниками Інституту 

ядерної фізики в м. Гейдельберзі (Німеччина) В. Кречмером та Д. Хафманом. В 

1992 р. в природному мінералі – шунгіті (с. Шуньга, Карелія, Росія) було 

виявлено природні фулерени. 

1996 р. – в США стартувала перша нанотехнологічна програма 

Національного наукового фонду. Аналогічну програму запустив і уряд Японії. В 

Європі серйозні дослідження з нанотематики розпочалися з 1997 р, у 

Великобританії організовано перший в Європі Інститут наноструктурних 

матеріалів.  

1998 р. – професор Вищої  технічної школи в м. Делфті (Нідерланди) 

Сіз Деккер створив транзистор на основі ВНТ. В 2002 р. він створив механізм – 

з’єднавши ВНТ з ДНК. Дане відкриття вважається початком біонанотехнології. 

2000 р. – росіянин Жорес Алфьоров (Росія) та американці Герберт Кремер і 

Джек Клерк Кілбі отримали Нобелівську премію за створення 

напівпровідникових гетероструктур та інтегральних схем [11]. 

2001 р. – науковий журнал Science назвав нанотехнології – «проривом 

року», а впливовий бізнес-журнал Forbes – «новою багатообіцяючою ідеєю». 

Саме тому Марк Ратнер, вважає, що нанотехнології стали частиною нашого 

життя як раз в 2001 р. 

Сучасний період у розвитку нанотехнологій характеризується різкою 

активізацією досліджень та істотними інвестиціями. Кількість робіт присвячених 

нанотематиці зростає з року в рік і тому важко виділити якість результати, які є 

головними. З-поміж останніх результатів можна виокремити отримання та 

дослідження властивостей графену – плівки вуглецю товщиною в один атом, в 

2004 р. Андрієм Геймом та Костянтином Новосьоловим (Нобелівська премія 

2010 р). На думку вчених графен буде основним матеріалом майбутньої 

наноелектроніки.  
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Методичні рекомендації до проведення факультативу з нанофізики 

 

Нами пропонуються факультатив ―Вступ до нанотехнологій‖ для учнів 11 

класу природничо-наукового, фізико-математичного профілів загально- освітніх 

середніх шкіл. Він розрахований на 10 год. На нашу думку найбільш 

ефективним є проведення його в другому півріччі 11 класу, так як до цього часу 

учні вже знайомі з основними положеннями квантової фізики. 

 

 Мета курсу:  

 - Познайомити учнів з новою галуззю знань - нанотехнологіями.  

 Основні завдання курсу:  

 - розширення уявлень школярів про фізичну картину світу на прикладі 

знайомства з властивостями нанооб'єктів;  

 - реалізація міжпредметних зв'язків, тому нанотехнології 

міждисциплінарна область знань (фізика, біологія, хімія та становлення);  

- ознайомлення з історією виникнення нанотехнологій; 

- ознайомлення з методами одержання нанооб'єктів, та про унікальні 

властивості наноматеріалів, про їх застосування і перспективи розвитку цієї 

галузі науки.  

 

Зміст курсу 

      Вступ (1 год)  

 Місце положення нанооб'єктів на шкалі розмірів. Нанотехнології - 

область знань, де об'єднуються зусилля фізиків, хіміків, біологів і фахівців самих 

різних спеціальностей. Історія нанотехнологій: від Демокрита до сьогодення. 

     Матеріали та методи нанотехнологій (4год)  

Методи одержання нанооб'єктів: «знизу-вверх» або «зверху-вниз». Чи 

можна побачити молекули в мікроскоп? Скануючий електронний мікроскоп. Як 

атомно-силова мікроскопія відчуває дотик атомів. Що таке тунельний мікроскоп. 

Лазерний пінцет - інструмент для пересування нанооб'єктів.  

Особлива роль вуглецю в наносвіті. Графен. Фулерени. Вуглецеві 

нанотрубки. Самоорганізація нанооб'єктів та її використання при створенні 

наноматеріалів. Моделювання наноструктур. 

     Фізичні і хімічні властивості нанооб'єктів (2 год)  

 Істотне Відношення поверхні до об'єму - основна властивість 

нанооб'єктів. Відсутність дислокацій - причина колосальної міцності нанодротів 

і нанотрубок. Чому температура плавлення металевих нанооб'єктів зменшується 
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на сотні градусів? Квантові явища в наносвіті. Чому електричний опір 

нанотрубки не залежить від її довжини. Квантові точки - штучні атоми 

наносвіту. Залежність кольору в наносвіті від розміру об'єктів.  

       Наноелектроніка (1 год)  

Фотолітографія або як народжується мікросхема. Закон Мура. Сучасний 

транзистор - це вже нанотранзистори. Основна хвороба нано - висока 

температура. Вуглецеві нанотрубки - майбутні елементи наноелектроніки. 

Наносенсори. Наномотори.  

      Нанотехнології навколо нас (2 год)  

Генна інженерія. Використання ДНК для синтезу ліків. Трансгенні 

тварини та рослини. Генмодифікованих продукти: за і проти. Нанотехнології 

проти вірусів і бактерій.Адресна доставка ліків, упакованих в нанокапсули. 

Нанотехнології в боротьбі з раковими захворюваннями. Нанотехнології в 

діагностиці. Можливі ризики використання наноматеріалів.  

Приклади товарів, створених з використанням нанотехнологій і причини 

їх унікальних властивостей. Створені на основі наночастинок оксиду титану і 

срібла поверхні, що мають бактерицидними властивості. Нанокомпозитні 

матеріали. Нанотехнології в різних галузях виробництва. Нанотехнології в 

енергетиці та екології. Нанотехнології в криміналістиці і косметиці. Динаміка 

розвитку нанотехнологій в Україні і за кордоном. Перспективи світової 

наноекономіки.  

 

       Висновки 

        В статті представлено коротку характеристику основних етапів та базові 

відомості історії розвитку нанотехнологій. На думку автора, для майбутніх 

вчителів фізики ознайомлення із наведеним матеріалом буде досить корисним. 

   Запропоновано факультатив “Вступ до нанотехнологій‖ для учнів 11 класу 

загальноосвітніх середніх шкіл природничо-наукового, фізико-математичного 

профілів. Факультатив розрахований на 10 год. На нашу думку найбільш 

ефективним було би проведення факультативу в другому півріччі 11 класу, так 

як до цього часу учні вже знайомі з основними положеннями квантової фізики. 

Вивчення такого факультативу дозволить ознайомити учнів із сучасними 

здобутками в галузі нанонауки, поглибити їх знання та підняти їх 

інтелектуальний рівень, сприятиме професійній орієнтації учнів. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «ТЕМПЕРАТУРИ» 

 

З поняттям «температура» ми стикаємось досить часто, і на основі 

інтуїтивних відчуттів, заснованих на повсякденних спостереженнях, маємо деяке 

уявлення про цю величину. Температуру тіл ми сприймаємо як характеристику 

міри нагріву тіл. Однак це поняття, що якісно легко сприймається, важко 

піддається фізичному визначенню.   

Виділяють три етапи формування поняття температура. 

І етап – емпірична температура – міра нагрітості тіла.  

Перший сучасний термометр був описаний в 1724 році, Даніелем 

Фаренгейтом, склодувом із Голландії. Сучасників здивувало, що спиртові 

термометри, виготовлені Фаренгейтом, узгоджувались між собою. Секрет 

Фаренгейта був просто в тому, що він дуже обережно наносив поділки на шкалу, 

використовуючи для цього декілька «опорних» постійних точок. Найнижчу 

температуру суворої зими 1709 року він імітував сумішшю льоду, кухонної солі 

та нашатирю. Другу точку він отримав, занурюючи термометр в суміш льоду і 

води. Відстань між цими двома точками Фаренгейт розділив на 32 частини. 

Свою шкалу він перевіряв, вимірюючи температуру людського тіла. Нова точка 

попадала на 98º. Пізніше він ввів ще й четверту «опорну» точку – точку кипіння 

води. Вона лежала при 212º.  

Різні термометри Фаренгейта можна було порівнювати один з одним, 

порівнюючи їх покази в різних «опорних» точках шкали. Тому прославилися 

своєю точністю. Цією шкалою до сьогодні користуються в Англії і США.[2] 

У Франції для використання ввійшла шкала Реомюра (близько 1740 року), 

побудована на точках замерзання води (0º) і кипіння (80º). Реомюр із своїх 

вимірів вивів, що вода розширюється між цим двома точками на 80 тисячних 

свого об’єму. Спирт був пізніше замінений ртуттю (демоком), коефіцієнт 

розширення якого менше змінюється з температурою, ніж у спирту.  

Шведський фізик і астроном Цельсій з Упсали у 1742 році запропонував 

розділити у ртутному термометрі діапазон між точками кипіння води і танення 

льоду на 100 рівних частин. У цій шкалі точці плавлення льоду відповідало 100º, 
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а точці кипіння води -0º. В 170 році шкала була «обернена» Штремером – одним 

із співробітників і учнів Цельсія. 

Слід згадати про термометр зі шкалою О.Н.Деліля. Ртутні  термометри 

петербурзького академіка Деліля були досить популярні в Росії в першій 

половині XVIII століття. Шкала цих термометрів була розділена на 150 частин. 

Термометри були добре виготовлені, але все ж таки довго не протримались, 

поступившись місцем термометрам Реомюра. 

В Англії і США до цієї пори поширений термометр Фаренгейта і читаючи 

англійські книги, не слід дивуватись, що  м'ясо потрібно запікати при 

температурі 350-400º і що температура тіла дитини 98º не викликає тривоги у 

матері.[3] 

ІІ етап – Ідеальна газова температура – молекулярно-кінетичне 

тлумачення температури. 

Дослідження теплового розширення газів, проведених до початку ХІХ 

століття, зокрема експерименти Гей-Люссака виявили переваги газів, як робочих 

речовин для термометрів, а також дозволили зробити нові кроки на шляху до 

з’ясування поняття температури. Закони Гей-Люссака описують залежність 

об’єму газу від температури при постійному тиску і залежність тиску газу від 

температури при постійному об’ємі. 
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Якщо взяти за основу температурну шкалу Цельсія, то 0t =0ᵒC. Величина 

α – коефіцієнт об’ємного розширення – у газів значно більший, ніж у рідинах і 

твердих тілах; β – коефіцієнт тиску. Із закону Бойля-Маріотта випливає, що для 

газів коефіцієнт тиску β має бути рівним коефіцієнту об’ємного розширення α. 

Експерименти показали, що для всіх газів в інтервалі температур від 0ºС до 

100ºС середні коефіцієнти об’ємного розширення майже однакові. Різниця буде 

тим менша, чим нижче буде тиск (див. рис.). 

В граничному випадку р=0 (надзвичайно розріджений газ) для всіх газів 

отримаємо 

11 003661,0
15,273

1
КК  

Газ, який знаходиться поблизу такого граничного стану, називається 

ідеальним газом. 

Той факт, що числове значення коефіцієнта розширення для всіх газів в 

граничному випадку при малих тисках однакове, дозволяє, очевидно, на основі 

теплового розширення газів визначити температурну шкалу. Прийнявши за 
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основу температурну шкалу Цельсія, можна визначити температуру ідеального 

газу за допомогою співвідношення 

,
0

0 t
р

рр
 

Де 0р - тиск в опорній точці t=0ºС. З допомогою другої опорної точки 

t=100ºС визначається коефіцієнт пропорційності, що є коефіцієнтом тиску β для 

р відносно 0ºС. Для цього використовується граничний випадок попереднього 

співвідношення: 

)0(*100

)0()100(

CpC

CpCp
, при чому V(100ºC)= V(0ºС) 

Таким чином, температурна шкала Цельсія встановлюється на основі 

теплового розширення ідеальних газів між двома опорними точками. 

Закон Гей-Люссака )15,273()()1( 0

1

00 tCptptppt  

переконує нас в тому, що припускав і ще Амонтон: при температурі t=-273,15ºС 

слід очікувати р=0. Це приводить нас до визначення абсолютної температури Т= 

t+β
-1  

нульове значення якої відповідає t=-273,15ºС. звідси, абсолютна 

температура танення льоду рівна Т0=β
-1

=273,15К. таким чином, абсолютна 

температура в цьому визначенні є похідною величиною, яка залежить від 

температури Цельсія і від експериментального визначення значення β, яка 

задається з точністю від 0,01 до 0,02 К
-1

. Через цю причину до 1954 року 

температурі Т0 присвоювалося значення від 273,14 до 273,18 К.  

Це можна представити в досить простому вигляді, якщо зберігати 

значення за градусами Цельсія, встановити шкалу, в якій температура танення 

льоду під тиском одну атмосферу буде прийнята не за 0º, як в шкалі Цельсія, а за 

Т=+273,15º. Таку шкалу прийнято називати абсолютною. Нуль градусів на ній 

складає -273,15ºС і називається абсолютним нулем. [2] 

ІІІ етап – абсолютна термодинамічна температура. 

Скориставшись тим, к. к. д. машини Карно (як і іншої оборотної машини, 

яка працює при відповідних умова) залежить тільки від температури нагрівача та 

холодильника, можна використовувати цю машину як своєрідний термометр 

(звісно, теоретично), використавши при виведенні к. к. д.  відношення: 

   ,    або    . 

Для термодинамічного визначення температури. Співвідношення 

абсолютних температур двох тіл рівно відношенню тієї кількості тепла, яке одне 

з тіл віддає, а інше отримує, якщо їх використовувати в якості нагрівача та 

холодильника будь-якої оборотної машини (наприклад, Карно). Їх 
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співвідношення справедливе для всіх тіл природи і для всіх зворотних процесів, 

тому позбавлене будь-якої умовності. Якщо ще домовитись, крім того, за 

одиницю температури чи за абсолютний градус прийняти одну соту різниці 

температур танення льоду та кипіння води при тиску 760 мм. рт. ст., то 

отримаємо всі дані для точного визначення абсолютної температури, яка не 

залежить від тих чи інших властивостей випадково вибраної термометричної 

речовини та конструкції термометра. Ця абсолютна температура близько 

співпадає з температурою, виміряною газовим термометром, і називається 

абсолютною термодинамічною (чи по імені фізика, який розробив це питання – 

температурою Кельвіна). 

За допомогою того факту, що коефіцієнт корисної дії циклу Карно 

залежить лише від температури, а не від робочої речовини, Томсон в 1848 році 

зумів визначити поняття термодинамічної температури, яка не залежить від 

властивостей окремих термометрів.  

Практичне вимірювання термодинамічної температури за допомогою 

газового термометра дуже складна процедура. Через це вчені в галузі 

термометрії постійно намагаються розвинути більш зручні методи вимірювання 

температури, результати якої досить добре наближалися б до значень 

термодинамічної температури. Іншими словами, термодинамічна шкала 

заміняється дуже близькою до неї «практичною» шкалою.[1] 

Міжнародна практична температурна шкала, встановлена у 198 році 

Міжнародним комітетом мір і ваг. Температурна шкала заснована на 11 

реперних точках. В Міжнародній практичній температурній шкалі-68 

розрізняють міжнародну практичну температуру Кельвіна і міжнародну 

практичну температуру Цельсія. 

Температура, що визначена за Міжнародною Практичною Температурною 

Шкалою – 68, в межах похибок вимірювань співпадає з температурою по 

термодинамічній температурній шкалі, прийнятій в фізиці за основну. 

Міжнародна практична температурна шкала 1968р. (МПТШ-68) 

встановлюється для температур від 13,81 до 6300К. Температурна шкала 

МПТШ-68 заснована на ряді відтворюваних рівноважних станів, яким присвоєно 

точні значення температур - основних реперних (постійних) точок, і на 

еталонних приладах, градуйованих при цих температурах. В інтервалах між 

температурами постійних точок інтерполяцію здійснюють за формулами, що 

встановлює зв'язок  між показниками   еталонних   приладів   і  значеннями [2]. 
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Основні реперні (постійні) точки МПТШ-68 

 Привласнене значення 

Опорні точки Міжнародні 

температури 

Практичні 

температури 

 
68Т  68t  

Потрійна точка водню 13,81 -259,34 

Рівновага між рідкою та газоподібною 

фазами водню при плавленні 33330,6 

Па (25/76 норм. атмосфери) 

17,042 -256,108 

Точка кипіння водню 20,28 -252,87 

Точка кипіння неону 27,102 -246,048 

Потрійна точка кисню 54,361 -218,789 

Точка кипіння кисню 90,188 -182,962 

Потрійна точки води 273,16 0,01 

Точка кипіння води 373,15 100 

Точка затвердіння цинку 692,73 419,58 

Точка затвердіння срібла 1235,08 961,93 

Точка затвердіння золота 1337,58 1064,43 

* За виключенням потрійних точок і однієї точки рівномірного водню 

(17,042), надані значення температур дійсних для стану рівноваги при тиску 

101325Па. 
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ПРОЦЕСИ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
 

Розглянуто основні уявлення про процеси самоорганізації. 
 

 Самоорганізація речовини – один з найцікавіших і до теперішнього часу 

маловивчений ефект. Його покладено в основу нового наукового напрямку – 

фізика відкритих систем, в рамках якого здійснюються дослідження 

конденсованих середовищ. В результаті процесів самоорганізації формуються 

більш складні і більш досконалі структури. Самоорганізовані структури 

виникають у відкритих системах, внаслідок притоку речовини або енергії через 

їх межі. Вплив ззовні повинен бути сильним, надкритичним, що породжує 

перехід в нелінійну область, достатньо віддалену від рівноваги [1]. Процес 

самоорганізації – це перехід від безладного руху і хаотичного стану через 

наростання флуктуацій до нового порядку [2]. Використання технологій, що 

забезпечують протікання фізико-хімічних процесів далеких від термодинамічної 

рівноваги, сприяє структурній самоорганізації. Такий тип самоорганізації має 

місце при досягненні високих градієнтів температур, напружень та 

неоднорідностей структури або хімічного складу [3]. Практично всім 

нерівноважним процесам властиві нерівноважні переходи в точках біфуркації, 

по досягненню яких спонтанно змінюються властивості середовища, обумовлені 

самоорганізацією дисипативних структур. Виникнення в локальних 

мікрооб’ємах матеріалу просторового або тимчасового порядку аналогічно 

фазовому переходу, а перехід у впорядкований стан дисипативної системи 

відбувається в результаті нестійкості попереднього неврегульованого стану при 

критичному значенні деякого параметра, що відповідає точці біфуркації. Як 

математичне поняття, біфуркація описує спонтанний перехід системи в якісно 

новий стан після досягнення критичних умов. Якщо при кооперативній взаємодії 

дискретних систем розвиток незворотніх процесів призводить до утворення в 

них комплексних структур, то він може бути охарактеризований як 

самоорганізація. Процес впорядкування можна розглядати, як прагнення 

системи понизити ентропію шляхом самоорганізації дисипативних структур під 

час переходу безлад–порядок. За цих умов аномально зростають коефіцієнти 

дифузії та самодифузії, які підсилюють потоки формоутворювальної речовини, 

що забезпечують самоорганізацію дисипативних структур. 

 Дисипативні структури (дисипація – розсіяння енергії) – це високо-
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впорядковані утворення, що самоорганізуються, в системах, далеких від 

рівноваги. Вони мають певну форму і характерні просторово-часові параметри 

[1]. Дисипативні структури відрізняються від рівноважних, тим що їх існування 

обумовлюється постійним притоком енергії ззовні, оскільки самоорганізація в 

цих системах визначається характером обміну енергією і речовиною з 

навколишнім середовищем. Основними характеристиками дисипативних 

структур є їх стійкість до збурень, область локалізації та фрактальна розмірність. 

Дисипативні структури утворюються внаслідок флуктуацій, а їх самоорганізація 

відбувається в результаті експорту ентропії [2]. Динаміка процесу полягає у 

збільшенні масштабу флуктуації, внаслідок чого вони перестають бути малими 

поправками до середніх значень. Локалізовані раніше в малій частині системи, 

вони розповсюджуються на всю систему. Величина поправок наростає, 

стираючи відмінність між флуктуацією і середнім значенням параметрів в 

системі. Відзначимо, що принципи самоорганізації дисипативних структур 

знайшли, наприклад, свій прояв при надшвидкому гартуванні розплаву в процесі 

склування. З позицій самоорганізації температуру склування Тg слід трактувати 

як точку біфуркації, досягши якої в метастабільному розплаві протікає фазовий 

кінетичний перехід. При цьому, структура речовини стає локально–

неоднорідною, посилюються флуктуації, поведінка системи стає нелінійною, а 

залежності фізичних величин носять сингулярний характер з критичними 

показниками, що володіють властивостями скейлінга та універсальності. В околі 

Тg зростає роль флуктуацій параметрів структурного порядку [3]. Це зумовлює 

самоорганізацію мікрокластерів у вигляді зародків з аномально широкими 

межами в міжкластерному середовищі. 

 Спонтанне виникнення періодично впорядкованих структур на поверхні 

належать до широкого кола явищ самоорганізації в конденсованому середовищі. 

Критична товщина шару визначається граничними значеннями накопичених 

пружних напружень, які обумовлені невідповідності сталих граток між 

матеріалами плівки, що росте, і підкладки. Це зазвичай призводить до 

виникнення зародків на поверхні та супроводжується 2D 3D переходом. У 

такому випадку впорядкування наноструктур дозволяє отримувати включення 

вузькозонних напівпровідників у широкозонній матриці та створювати 

локалізований потенціал для носіїв струму. Періодичні структури з таких 

включень можуть утворювати надгратки, квантові ями, квантові точки, квантові 

дроти. 

 При розгляді фізичних механізмів спонтанного виникнення 

впорядкування наноструктур розрізняють дві принципові можливості. Перша – 

впорядковані наноструктури можуть виникати у замкнутих системах. Такі 
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структури є рівноважними і для їх опису використовується класичний 

термодинамічний підхід. Друга – впорядковані структури можуть виникати у 

відкритих системах в процесі зростання кристала. Такі структури не є 

рівноважними і для їх опису використовується кінетичний підхід. 

Узагальнення принципів, покладених в основу ефекту самоорганізації 

показує, що кожен структурний рівень системи має певне порогове значення 

потоку розсіяння енергії, перевищення якого загрожує системі руйнуванням. У 

разі виникнення такого роду небезпеки система переходить на новий рівень 

масштабу і складності структури (формування каналів відтоку енергії, створення 

додаткової мережі вільних поверхонь тощо). При переході на більш масштабний 

рівень до механізмів, що існували раніше, додаються якісно нові, складніші та 

ефективніші механізми дисипації енергії, що значно ускладнює структурну 

організацію системи. У відкритих системах жорстка необхідність дисипації 

великої кількості енергії може приводити до зміни самих принципів поведінки: 

від принципу прагнення до максимуму ентропії система може перейти до 

принципу мінімуму виробництва ентропії [4]. В цьому випадку відбувається 

самоорганізація системи і формування в ній високовпорядкованих структур, де 

важливу роль відіграють хвильові процеси. 

 Найважливішою відмінністю структур, що самоорганізовуються, від 

статистично впорядкованих або розупорядкованих фрагментів є властиві 

останнім колективні ефекти. Щоб підкреслити роль кооперативних дій, Герман 

Хакен ввів термін «синергетика» [5] від греч. «синергос», що означає  «разом 

діючий». Синергетика займається вивченням процесів самоорганізації, стійкості 

та розпаду структур різної природи, що формуються в системах, далеких від 

рівноваги. Моделювання физико-хімічних процесів на основі принципів 

синергетики може бути вдало використано для отримання нових матеріалів із 

заданими властивостями. 
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ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В КЛАСИЧНІЙ МЕХАНІЦІ 

 

Розглянуто закони збереження кількості руху, моменту кількості руху та 

повної механічної енергії. Запропоновано алгоритми застосування цих законів для 

розв’язування задач. 
 

Світ, що нас оточує матеріальний. Матерія – об’єктивна реальність, яка 

відображається нашими органами відчуття, існуючи незалежно від них. Матерія 

існує у вигляді речовини та поля. Матерія перебуває в неперервному русі, 

включаючи найпростіші механічні рухи. Рух – невід’ємна властивість 

матеріального світу, яка полягає в безперервній зміні в просторі і часі стану 

матеріальних об’єктів. Матерія не зникає і не виникає, а може перетворюватись з 

одного виду в інший. Наприклад, при анігіляції 2e e h  ―зникає‖ 

речовина і ―народжується‖ поле.  

Метою фізики є встановлення фізичних законів матеріального світу. 

Закони є узагальненнями дослідних фактів, які подаються у вигляді кількісних 

співвідношень фізичних величин. Фізичні величини є мірою тих чи інших 

фізичних властивостей матерії. 

Правильність законів підтверджується експериментально. Найчастіше 

перевіряються не самі закони, а висновки з них. Коли виникає ситуація, що 

результат експерименту заперечує теорію тоді встановлюються нові закони, а 

старі входять в них складовою частиною. 

В класичній механіці встановлено три закони збереження: 

 закон збереження кількості руху (імпульсу); 

 закон збереження моменту кількості руху; 

 закон збереження енергії. 

Всі закони збереження в класичній механіці є універсальними. Тому 

говорять, що вони виражають однорідність простору та часу. 

Закони збереження відносяться до числа тих найбільш фундаментальних 

принципів фізики, значення яких важко переоцінити. Роль цих законів особливо 

зросла після того, як виявилося, що вони далеко виходять за рамки механіки і 

являють собою універсальні закони природи. На сьогодні не виявлено жодного 

явища, де б порушувались ці закони. Вони безпомилково ―діють‖ і в фізиці 

елементарних частинок, і у атомній фізиці так і фізиці твердого тіла. Ці закони 
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дозволяють отримати ряд досить загальних і важливих висновків про 

властивості різних механічних процесів, не заглиблюючись в їх детальний 

розгляд за допомогою рівнянь руху. Якщо, наприклад, виявляється, що якийсь 

процес суперечить законам збереження, то одразу можна стверджувати: цей 

процес неможливий і безглуздо намагатися його здійснити. 

Закон збереження кількості руху 

(Кількістю руху (імпульсом) матеріальної точки називається векторна 

величина, що дорівнює добутку маси точки і вектора її швидкості: q m ). 

Якщо, рівнодійна прикладених до матеріальної точки сил дорівнює 

нулю, то кількість руху матеріальної точки зберігається незмінною за 

величиною і напрямом: 

q m const . 

Умови при яких кількість руху точки зберігається: 

– зовнішні сили відсутні, тобто 
( ) 0e

kF ; 

– зовнішні сили є, але їх дія скомпенсована, тобто, 
( ) 0e

kF , але 
( )

1

0
n

e

k

k

F . 

Закон збереження моменту кількості руху 

(Моментом кількості руху точки відносно центру називається величина, 

що дорівнює векторному добутку радіус-вектора точки, проведеного з цього 

центру, та її кількості руху: 
Ok k k k k kL r q r m ). 

Якщо момент рівнодійної сили відносно нерухомої точки дорівнює 

нулю, то момент кількості руху точки відносно тієї ж точки є незмінним за 

величиною та напрямом: 

0L const
.
 

Умови при яких момент кількості руху точки зберігається: 

– коли всі зовнішні сили рівні нулю 
( ) 0e

kF ; 

– у випадку, коли зовнішні сили скомпенсовані, тобто 
( ) 0e

kF , але 
1

0
n

e

k

k

F ; 

– для центральних сил: 
( )e

k kF r , або 
( )e

k kF r . 

Особистий досвід розв’язування задач та аналіз спеціальної літератури з 

класичної механіки дозволив нам запропонувати алгоритми розв’язання задач з 

використанням закону збереження імпульсу (моменту імпульсу). 

Алгоритм розв’язання задач 

1. Фіксуємо та зображуємо систему в даний момент часу. 
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2. Зображуємо зовнішні сили, які діють на систему. 

3. Вибираємо нерухому систему координат. 

4. Складаємо рівняння закону збереження імпульсу (моменту імпульсу) у 

векторній формі. 

5. Переходимо до скалярної форми запису закону збереження. 

6. Визначаємо імпульс в початковий та фіксований момент часу. 

7. Із отриманих рівнянь знаходимо невідомі величини. 

Закон збереження енергії 

Закон збереження повної механічної енергії є окремим випадком 

загального закону збереження та перетворення енергії, який був встановлений в 

середині ХІХ ст. дослідженнями Ю. Майєра, Д. Джоуля, Г. Гельмгольца, 

У. Ренкіна. 

(Повною механічною енергією називається сума кінетичної та 

потенціальної енергій: E T ). 

Якщо система матеріальних точок рухається в потенціальному 

силовому полі то її повна механічна енергія залишається сталою 

E const
. 

В результаті виконаних досліджень можна зробити такі висновки: 

1. З аналізу дидактичних особливостей вивчення законів збереження в 

механіці випливає, що на даний час не сформульовано загальних алгоритмів 

використання законів збереження для розв’язування задач з механіки. Це 

обумовлює актуальність і важливість систематичних досліджень у цій галузі. 

2. Запропоновано оригінальні методичні рекомендації щодо використання 

закону збереження при розв’язуванні задач з класичної механіки: 

– закони збереження імпульсу та моменту імпульсу варто використовувати у 

випадках, коли до відомих і невідомих величин входять швидкості точок 

матеріальної системи, діючі сили; 

– закон збереження енергії доцільно використовувати у тих випадках, коли із 

сукупності величин: сили, що виконує роботу, початкові швидкості точок 

системи та їх шлях, невідома якась одна і її необхідно визначити.  
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ  

ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

 

В даній статті розглядається питання про алотропні форму карбону, а саме 

графіт, алмаз, карбін фулерен тощо. Розглядається будова, основні властивості та 

перспективи використання даних алотропних форм у техніці та формуванні цілісної 

картини світу. 

 

У багатьох учнів і студентів виникають складності при вивченні питань, 

пов’язаних з будовою речовин, в зв’язку з тим, що відкриття останніх років не 

знайшли поки що достатнього відображення в сучасних підручниках та 

навчальних посібниках. На наш погляд інформація про алотропні форми карбону 

дозволить значно розширити знання учнів про будову речовин. 

Алотропія – явище коли хімічний елемент існує у вигляді двох або більше 

простих речовин. Карбон – хімічний елемент з порядковим номером 6, один з 

найбільш розповсюджених в природі. Останнім часом людство зацікавилось 

вивченням властивостей карбону, а точніше, його алотропними формами. Саме 

карбон характеризується найбільшою кількістю алотропних модифікацій (відомо 

більше восьми). Детальніше ознайомимось з деякими з них. 

Графіт - темно-сіра непрозора речовина, алотропна форма карбону. 

Утворюється переважно внаслідок неглибинного метаморфізму (зміна структури 

під впливом туску, температури тощо) гірських порід, що містять органічні 

рештки. Природний графіт розрізняють за величиною кристалів і їх взаємним 

розташуванням на явно кристалічний (кристали понад 1 мкм) та приховано 

кристалічний (менше 1 мкм).  

В графіті кожен атом карбону ковалентно зв'язаний з трьома іншими 

навколишніми його атомами карбону. Розрізняють гексагональну (Рис. 1а) і 

ромбоедричну (Рис. 1б) модифікацію графіту. 

У гексагонального графіту половина атомів кожного шару розташовується 

над і під центрами шестикутника, а у  ромбоедричного графіту кожен четвертий 

шар повторює перший. Ромбоедричний графіт зручно представляти в 

гексагональних осях, щоб показати його шарувату структуру. Ромбоедричний 

графіт в чистому вигляді не спостерігається, так як є метастабільній фазою 

(відносно стійкий, але локальний стан речовини). Однак, в природному графіті  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://znaimo.com.ua/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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ромбоедрична фаза може досягатися 30%. При температурі 2500-3300 К 

ромбоедричний графіт повністю переходить в гексагональний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графіт добре проводить електричний струм. Густина 2,08-2,23 г/ . 

Колір темно-сірий, блиск металевий. Стійкий при нагріванні під час відсутності 

повітря. В кислотах не розчиняється. Жирний (слизький) на дотик. Природний 

графіт містить 10-12% домішок глин і оксидів заліза. При терті розшаровується 

на окремі лусочки (ця властивість використовується в олівцях). Електрична 

провідність монокристалів графіту анізотропна, в напрямку, паралельному 

базисної площини, близька до металевої, в перпендикулярному - в сотні разів 

менша. Найвищу електричну провідність має рекристалічний графіт. Коефіцієнт 

теплового розширення графіту до 700К – від’ємний (графіт стискається при 

нагріванні). Вище 700К коефіцієнт теплового розширення стає додатнім.  

Алмаз - кристалічна  речовина з найбільшою твердістю та високим 

степенем розсіяння світла, тугоплавка, хімічно малоактивна, діелектрик. У 

кристалі алмазу кожний атом карбону з’єднуються міцними ковалентними 

зв’язками з чотирма сусідніми атомами (Рис.2а).  

Такою будовою кристалів пояснюється виключна твердість алмазу. Він 

найтвердіший з усіх відомих речовин. Завдяки твердості алмаз широко 

використовують для свердління твердих порід, виготовлення шліфувальних 

дисків, різання скла тощо. Для цього застосовують технічні алмази, тобто такі, 

що містять різні домішки.  

Алмаз стійкий до кислот, нагрівання. Це єдиний мінерал, який залишає 

подряпину на корунді. Алмаз дуже твердий, але в той же час крихкий. Показник 

а 

Рис.1. Гексагональна (а) та ромбоедрична (б) модифікації графіту. 
 

б 

http://znaimo.com.ua/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
http://znaimo.com.ua/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://znaimo.com.ua/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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заломлення 2,42, найвищий серед звичайних коштовних каменів. Фасети 

огранованого алмазу відбивають більше світла, ніж будь які інші камені з 

аналогічним огранюванням, але з меншим показником заломлення. Алмаз також 

володіє дуже сильною оптичною дисперсією (0,044), внаслідок чого відбите 

світло розкладається на спектральні кольори. Ці оптичні властивості дозволяють 

світлу, що входить в камінь багаторазово перевідбиватися, при цьому камінь 

"грає". Алмази прозорі для рентгенівських променів. Це полегшує ідентифікацію 

алмазу, оскільки деякі види скла та безбарвні мінерали, наприклад, циркон, 

подекуди зовні схожі на нього, але непрозорі для рентгенівських променів тієї ж 

довжини хвилі та інтенсивності.  

 

 

 

 

 

Крім звичайного алмазу, що має кубічну гратку існує лондсдейлит 

(гексагональний алмаз). 

Фулерен – алотропна форма карбону. Найвідоміший фулерен молекула 

C60, яка має ідеальну форму футбольного м'яча (Рис.2.б). Молекула фулерена 

відкрита в 1985 році Робертом Керлом, Гарольдом Крото й Річардом Смолі, які 

отримали за це відкриття Нобелівську премію з хімії в 1996 році. Фулерен  —  

стійка сполука. У кристалічному вигляді він не реагує з киснем повітря, стійкий 

до дії кислот і лугів, не плавиться до температури 630К.  Не вступає в реакції, 

характерні для ароматичних сполук. Неможливі реакції заміщення, тому що в 

атомів карбону немає ніяких бічних замісників.  

Фулерен є яскраво вираженим акцептором електронів і при дії сильних 

відновників (лужні метали) може приймати до шести електронів, утворюючи 

аніон С60
6-

. Крім того, він легко приєднує нуклеофіли і вільні радикали. При 

відновленні лужними металами (наприклад, цезієм чи рубідієм) відбувається 

Рис.2. Будова алмазу (а) та фулерену (б). 

а б 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
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перенесення електрона від атома металу до фулерену. Сполуки, що 

утворюються, мають низькотемпературну надпровідність, критична температура 

появи надпровідності 33К.  

Карбін – ще одна алотропна форма карбону, являє собою 

дрібнокристалічний порошок чорного кольору (густина 1,9 - 2 г/см³), володіє 

напівпровідниковими властивостями. Вперше карбін отримано в штучних 

умовах з довгих ланцюгів атомів карбону, орієнтованих паралельно один 

одному. У молекулі карбіну атоми карбону з'єднані в ланцюжки по черзі або 

потрійними і одинарними зв'язками, або постійно подвійними зв'язками. Цю 

речовину вперше отримали радянські хіміки В. В. Коршак, А. М. Сладкова, В. І. 

Касаточкін і Ю. П. Кудрявцев на початку 60-х рр. в Інституті 

елементоорганічних сполук Академії наук СРСР. Карбін володіє 

напівпровідниковими властивостями, причому під впливом світла його 

провідність сильно збільшується. На цій властивості ґрунтується перше 

практичне застосування - у фотоелементах. 

Цей матеріал міцніший алмазу і графену. Він може бути синтезований при 

кімнатній температурі і зберігає свою структуру за цих умов. У даного матеріалу 

великий потенціал. Результати дослідження показують, що один атомний 

ланцюг в молекулярній структурі матеріалу здатний витримати дію силою в 10 

нН. Подібними властивостями жоден з відомих матеріалів не володіє. Карбін 

здатний вивести нанотехнології на новий рівень. Він може бути використаний в 

наномеханічних системах, в тому числі, нанопокриттях, композитах. Крім того, 

йому можуть знайти застосування в електромеханічних пристроях: мікролінзах і 

сенсорах. Даний матеріал неймовірно легкий і міцний. 

Вуглецеві нанотрубки - це протяжні циліндричні структури діаметром 

від одного до декількох десятків нанометрів і завдовжки до декількох 

сантиметрів, що складаються з однієї або декількох згорнутих в трубку 

гексагональних графітових площин і напівсферичної головки на кінці. Вуглецеві 

нанотрубки – це штучно отримані структури – сукупність атомів карбону у 

вигляді трубок (Рис.3). Нанотрубки бувають одношарові, багатошарові типу 

матрьошки або свитку, розкриті і закриті.  

Висока міцність нанотрубок обумовлена високою міцністю вуглець-

вуглецевих зв’язків, сітчастою гексагональною будовою і відсутністю дефектів, 

а також тим, що довжина нанотрубок в десятки разів перевищує діаметр. 

Нанотрубки в 10 разів міцніші і в 6 разів легші за сталь. При механічному 

навантаженні, яке перевищує критичне, при дії тепла і випромінювання вони 

перебудовуються – властивість «самолікування». Це пов’язано з тим, що при 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
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сильній деформації гексагональної структури утворюється дефект у вигляді 

конденсованої пари п’ятичленного чи семичленного циклу. Такі дефекти 

переміщуючись по поверхні перегруповують атоми. Нанотрубки володіють 

властивостями металів і напівпровідників одночасно. 

 

 

 

 

Висока електропровідність нанотрубок пов’язана з тим, що атоми вуглецю 

мають потрійну координацію, а тому нанотрубки – це ароматичні системи, у 

яких три із чотирьох валентних електронів беруть участь в утворенні сигма(ζ) - 

зв’язків, а четвертий утворює пі(π) - зв’язок. Саме пі(π) - електрони завдяки 

слабким зв’язкам переносять заряд. Саме це пояснює електропровідність 

властивості нанотрубок. Завдяки великому відношенню довжини трубок до їх 

діаметра, нанотрубки мають перколяційні властивості. Перколяція – протікання 

струму в неоднорідних матеріалах. Введення навіть невеликої кількості 

провідникових трубок в діелектричні матеріали значно покращує їхні 

властивості (додавання в резину або пластик 0,1–0,2 % призводить до 

покращання електропровідності такого композиційного матеріалу в 100 разів. 

Нанотрубкам властивий ефект автоелектронної емісії. Якщо трубку помістити 

вздовж ліній електричного поля, то на її кінці напруга буде прямо пропорційно 

залежати від того, наскільки тонкою є нанотрубка.  

Нанотрубки характеризуються вираженою чутливістю до механічної 

напруги (різке зменшення провідності при невеликому згинанні нанотрубки). 

Тобто, з одного боку маємо справу з перетворювачем механічних коливань в 

електричний сигнал, а з іншого – датчик найменших деформацій. Через те, що 

напівпровідникові нанотрубки є напівпровідниками, в них проходить 

рекомбінація електронно–діркових пар, що призводить до  ефективного 

вивільнення фотона – випромінювальної рекомбінації. Тому нанотрубки 

включені в число матеріалів оптоелектроніки.  

Рис.3. Одношарові та багатошарові нанотрубки. 
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Компанія IBM повідомила, що її фахівцями розроблено новий підхід до 

застосування вуглецевої нанотехнології, що відкриває шлях до комерційного 

випуску суттєво менших за розміром і більш швидкодіючих комп'ютерних 

мікросхем. Використовуючи цей підхід, вперше вдалося розмістити на одному 

чіпі більше десяти тисяч працездатних транзисторів, виготовлених з вуглецевих 

нанотрубок. За сподіваннями спеціалістів з IBM такі мікросхеми прийдуть на 

заміну кремнієвих перевершуючи їх в декілька разів за своєю продуктивність. 

Терморозширений графіт - специфічний матеріал з властивостями, 

притаманними графіту, з одного боку, і з додатковими властивостями, 

відмінними від електрографіту або графітовугільних композицій, 

застосовуваних, наприклад, в торцевих ущільненнях атомних реакторів. Якщо 

додати до основних властивостей графіту пружність і стисливість, то можна 

отримати уявлення про терморозширений графіті. Але, звичайно, в першу чергу, 

терморозширений графіт застосовується не як конструкційний матеріал, а як 

матеріал для виготовлення фланцевих еластичних прокладок, спірально- навитих 

прокладок, сальникової набивки з чудовими характеристиками. 

Терморозширений графіт був розроблений компанією UCAR Carbon Ко 

Inc більше 30 років тому. Терморозширений графіт виготовляється з природного 

графіту. Від властивостей природного графіту, наприклад, розміру лусочок, 

залежить якість терморозширенного графіту. Між шарами (лусочками) графіту 

вводиться сильні неорганічні кислоти (Рис.4.а), а потім швидко нагрівають. При 

цьому кислота випаровується, і відстань між шарами збільшується в тисячі раз. 

При зміні обсягу (розширенні) форма лусочок також змінюється, і лусочки 

набувають форму черв'ячків. Такий графіт легко прокочується і виходять листи - 

напівфабрикат для виготовлення армування листів та сальникової набивки. 

Чистота графіту становить, як правило, 99,5 %. У результаті виходять листи з 

хорошою міцністю на розтяг. 

Терморозширений графіт - матеріал еластичний, стискається, пружний, 

хімічно інертний, пожежобезпечний, температуростійкий. Дуже цінна якість 

терморозширенного графіту полягає в тому, що його властивості практично не 

залежать від температури, звичайно, в межах робочих температур. 

Терморозширений графіт характеризується анізотропією електро - і 

теплопровідністі. Терморозширений графіт знайшов широке застосування в 

хімічній, нафтохімічній, нафтопереробній промисловості, в авіа - та 

автомобілебудуванні, а також шумоізоляційний матеріал.  
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Дослідження композиційних матеріалів на основі полімерів, наповнених 

терморозширеним графітом та нанотрубками активно ведуться в наукових 

лабораторіях кафедри загальної та прикладної фізики нашого університету.  

 

 

 

 

 

Графен — ще одна з алотропних форм карбону, моноатомний шар атомів 

карбону із гексагональною структурою. Графен був відкритий в 2004 Андрієм 

Геймом та Костянтином Новосьоловим із Манчестерського універстету. За це 

відкриття Гейм та Новосьолов були нагороджені Нобелівською премією з фізики 

за 2010 рік. Графен схожий за своєю будовою на окремий атомний шар у 

структурі графіту — атоми карбону утворюють стільникову структуру з 

міжатомною відстанню 0,142 нм. Без опори графен має тенденцію згортатися, 

але може бути стійким на підкладці. Більше того, графен був отриманий також 

без підкладки у вільному підвішеному стані, розтягнутий на опорах. 

На основі графену вже створено надчутливі сенсори (можуть виявляти 

присутність одного електрона), біосенсори, мініатюрні конденсатори високої 

місткості, швидкодійні елементи енергонезалежної пам'яті нового покоління, 

модулятори випромінювання, прозорі сенсорні екрани з діагоналлю понад 80 см. 

Перспективним є пошук застосування графену в медицині (зокрема при 

лікуванні пухлин). Фірмою ІВМ створено польові транзистори на основі графену 

зі швидкодією в 100 ГГц. Однак на перешкоді появі серійних графенових 

польових транзисторів, що могли б у перспективі масово замінити кремнієві, 

стоїть відсутність у графені забороненої зони, що робить його вольт-амперну 

характеристику (залежність провідності каналу від напруги на затворі) 

симетричною відносно нуля напруги і ускладнює отримання двох станів, які 

можна було б співвіднести логічним "0" та "1". Заборонену зону в графені 

Рис.4. Отримання терморозширеного графіту (а) графен (б). 
 

а б 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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намагаються індукувати на різний спосіб, використовуючи гідрогенізований 

графен (графан), флюорид графену, графенові нанострічки (зона виникає за 

рахунок додаткового квантування ще за одним напрямком), вводячи в графен 

дефекти і напруження. Однак в цілому це завдання ще задовільно не вирішене. 

Як зазначалось вище детальне дослідження штучно отриманих 

алотропним форм карбону виведуть науку і суспільство на новий рівень 

розвитку. 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Стандарт в широкому розумінні - це певна норма, модель, еталон, зразок, 

який може бути елементом співставлення з ним інших подібних об'єктів [2]. 

Освітній стандарт найчастіше розуміється у таких трьох умовних поділах: 

 офіційний документ, який описує норми, правила, вимоги до освіти (в 

Україні, залежно від рівня органа чи організації, що затверджує стандарт, 

розрізняють державні, галузеві й стандарти освіти навчальних закладів); 

 «рівень майстерності в опануванні та застосуванні змісту освіти» 

(Організація економічної співпраці та розвитку OECD); «критерії, встановлені 

навчальним закладом для визначення успішності студентів (Тезаурус 

ЮНЕСКО); певний набір засобів навчання для реалізації змісту навчання 

(Всесвітня декларація з освіти для всіх ЮНЕСКО); рівень освіти, який мають 

досягти учні за допомогою спеціально розробленої програми, включаючи 

параметри місць навчання, норми забезпечення навчального процесу, 

кваліфікаційні характеристики вчителів (Міжнародна доповідь з освіти 

ЮНЕСКО [1993р.]); визначений рівень вимог та умов, згідно з якими оцінюється 

якість діяльності навчального закладу та які ставляться до навчальних програм у 

межах акредитації (Європейський центр вищої освіти); критерій відповідності 

вимогам, або вимір компетентності; мета, якої слід досягти, заплановані 

очікування з обраного напряму, рівні виконання певної діяльності (Міжнародна 

енциклопедія освіти)», «вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової 

підготовки» ( «Державні стандарти освіти» Закону України «Про освіту»); 

«сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, засоби діагностики якості 

вищої освіти та нормативний термін навчання»;  

 «засіб переосмислення на сучасному етапі цілей і змісту освіти»; «метод 

рефлексії суспільства щодо призначення і ролі освіти»; «шлях підтримки 

освітньої різноманітності»; «фактор динамічного зростання освіченості 

громадян»; «спосіб прогностичного проектування національного освітнього 

продукту»; «механізм парадигмального переоснащення освіти в межах 

національної освітньої культури»; «напрям демократизації освітньої політики»; 

«засіб підтримки загально-цивілізаційного рівня освіченості»; «основа 
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типологізації освітніх закладів за типами, видами і категоріями»; «один із шляхів 

упорядкування академічного і професійного визнання документів про освіту» 

[3]. 

Стандарти вищої освіти є основою нормативної бази функціонування си-

стеми вищої освіти і спрямовані на досягнення оптимального ступеня упо-

рядкування діяльності у сфері вищої освіти. Вони визначають: 

• зміст вищої освіти як зумовлену цілями та потребами суспільства систему 

знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що 

має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку 

суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва; 

• зміст навчання, тобто структуру, зміст і обсяг навчальної інформації, 

засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної 

кваліфікації; 

• засоби діагностики якості вищої освіти — стандартизовані методики для 

кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості 

знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадянських якостей; 

• нормативні терміни навчання — терміни навчання за денною (очною) 

формою, необхідні для засвоєння особами нормативної та вибіркової частин 

змісту навчання [4]. 

Стандарти якості вищої освіти створювались як такі, що можуть 

застосовуватись в усіх вищих навчальних закладах і агенціях із забезпечення 

якості освіти Європи незалежно від їх структури, функцій і розміру, чи 

національної системи, до якої вони належать.  

Призначення стандартів освіти – надати допомогу і визначити орієнтири як 

для вищих навчальних закладів при розробці своїх власних систем забезпечення 

якості, так і для агенцій, які здійснюють незалежні перевірки. Крім того, 

стандарти освіти роблять свій внесок у створення спільної основи для діяльності 

як закладів освіти, так і агенцій із забезпечення якості [2]. 

Освітні стандарти у Європейському просторі вищої освіти ґрунтуються 

на ряді основних принципів внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості 

вищої освіти, а саме: 

• вищі навчальні заклади несуть основну відповідальність за якість наданих 

ними освітніх послуг і за те, як ця якість забезпечується; 

• інтереси суспільства щодо якості і стандартів вищої освіти мають бути 

захищені; 

• важливими є прозорість та використання зовнішньої фахової допомоги в 

процесах забезпечення якості; 
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• заклади освіти мають демонструвати свою якість як на національному, так 

і на міжнародному рівні; 

• процеси, які застосовуються, не повинні обмежувати різноманіття та 

стримувати нововведення. 

Призначення стандартів освіти: 

• покращувати освіту, яку студенти отримують у вищих навчальних 

закладах Європейського простору вищої освіти; 

• допомагати вищим навчальним закладам забезпечувати і підвищувати 

якість своєї діяльності і через якість стверджувати свої права на автономію; 

• визначити основу діяльності агенцій із забезпечення якості вищої освіти; 

• зробити зовнішнє забезпечення якості більш прозорим і зрозумілим для 

всіх, хто бере в цьому участь. 

Мета стандартів освіти: 

• стимулювати розвиток вищих навчальних закладів, котрі підтримують 

активну дослідницьку та освітню діяльність; 

• стати джерелом допомоги для вищих навчальних закладів та інших 

відповідних установ у створенні своєї власної культури забезпечення якості; 

• інформувати вищі навчальні заклади про процеси, що відбуваються у 

вищій освіті; 

• сприяти створенню спільної системи поглядів щодо надання вищої освіти 

та забезпечення її якості в межах Європейського простору вищої освіти. 

Зовнішнє забезпечення якості освіти спеціальними агенціями 

Загальна ефективність різних форм зовнішнього оцінювання, значною 

мірою, залежить від наявності чітко виписаної стратегії внутрішнього 

забезпечення якості, яка має конкретні цілі, а також від застосування освітніми 

закладами механізмів і методів, які забезпечують досягнення зазначених цілей. 

Це можуть бути різні типи оцінювання закладу в цілому; оцінювання навчальних 

програм або програм з окремих предметів; акредитація на рівні навчальної 

дисципліни, повного курсу або закладу в цілому. 

Зовнішні агенції можуть здійснювати оцінку якості освіти з цілого ряду 

причин, включаючи: 

• забезпечення громадськості перевіреною інформацією; 

• захист користувачів; 

• вдосконалення та підвищення якості; 

• захист національних академічних стандартів вищої освіти; 

• акредитацію програм та/або закладів. 
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Діяльність європейських агенцій із забезпечення якості відображатиме 

юридичні, соціальні та культурні вимоги того середовища, в якому вони діють.  

Процеси, які здійснюють агенції із зовнішнього забезпечення якості, 

залежатимуть від їхніх цілей і запланованих результатів. Процедури, що їх 

застосовують агенції, які зосереджуються на підвищенні якості, можуть 

відрізнятись від тих, які передбачають, в першу чергу, серйозний ―захист 

споживача‖.  

Можна назвати деякі загальні принципи зразкового досвіду, на яких 

базуються процеси зовнішнього забезпечення якості: 

• необхідно поважати автономію закладу; 

• процеси зовнішнього забезпечення якості мають, в першу чергу, служити 

інтересам студентів та інших зацікавлених сторін, наприклад, представників 

ринку праці; 

• необхідно, де це можливо, використовувати результати власної діяльності 

закладів із внутрішнього забезпечення якості. 

Так звані ―рекомендації‖ надають додаткову інформацію про зразковий 

досвід і в деяких випадках більш детально пояснюють значення та важливість 

стандартів.  

До обов'язкових функцій освітніх стандартів фахівці відносять 

забезпечення єдності освітнього простору, об'єктивізацію оцінки 

функціонування освітньої системи, забезпечення ефективного управління 

системою вищої освіти, підвищення якості підготовки випускників. 

Циклічні перевірки агенцій 

Сфера зовнішнього забезпечення якості у вищій освіті Європи є відносно 

молодою. Але той факт, що в останні роки посилилась увага до збільшення 

довіри до роботи агенцій шляхом внутрішнього та зовнішнього забезпечення 

якості їхньої роботи, свідчить про зростаючу зрілість цієї сфери. Семінар 

Європейської мережі із забезпечення якості, який проходив у лютому 2003 року 

в м. Сітхес (Іспанія), був присвячений темі забезпечення якості агенцій. 

Учасники обговорили існуючий досвід зовнішнього оцінювання роботи агенцій, 

і одним із висновків семінару стала рекомендація про те, що ЄМЗЯ (Європейська 

мережа із забезпечення якості вищої освіти) має спрямувати свою діяльність на 

здійснення циклічних незалежних перевірок агенцій, які є її членами. Таким 

чином, Європейська мережа із забезпечення якості отримала Берлінський мандат 

в той час, коли вона вже почала обговорення про незалежні перевірки агенцій. 

Не викликає сумнівів, що карта постачальників та операторів у сфері 

зовнішнього забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти стане у 
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майбутньому більш складною. Тому важливо, щоб країни, які не є членами 

ЄПВО, брали участь в обговоренні питань стосовно забезпечення якості агенцій. 

І ще більш важливо, щоб агенції, які знаходяться поза межами Європи, мали 

відкриту можливість, за своїм бажанням, проаналізувати свою діяльність на її 

відповідність рекомендованим Європейським стандартам. 

Пропонуються наступні основні принципи циклічних перевірок: 

• Агенції із зовнішнього забезпечення якості, які створені і офіційно визнані 

державою учасницею Болонського процесу як національні агенції, повинні 

зазвичай проходити незалежну перевірку в межах своєї країни, навіть якщо вони 

здійснюють свою діяльність за її межами, тим самим стверджуючи принцип 

субсідіарності. З іншого боку, такі європейські національні агенції можуть 

обрати перевірку, що її організовано Європейською мережею із забезпечення 

якості, замість внутрішньої перевірки у своїй країні. Перевірки агенцій повинні 

включати оцінку того, чи агенції відповідають Європейським стандартам для 

агенцій із зовнішнього забезпечення якості; 

• Агенції, які не були створені і офіційно визнані у країні- учасниці 

Болонського процесу, можуть за власною ініціативою пройти перевірку на 

відповідність Європейським стандартам для агенції із зовнішнього забезпечення 

якості; 

• Такі перевірки включають самооцінювання, роботу незалежної комісії 

експертів та опублікування звіту.  

Зовнішня перевірка, як правило, ініціюється на рівні держави чи агенції. 

Тому очікується, що перевірки агенцій випливатимуть із державних правил або 

внутрішніх процесів забезпечення якості, встановлених агенцією.  

Пропонується, щоб ЄМЗЯ по відношенню до своїх власних членів 

проявляла ініціативу стосовно агенції лише у тому випадку, якщо після п’яти 

років не було жодної ініціативи на рівні держави чи самої агенції. У випадку, 

коли агенція не є членом ЄМЗЯ, і після п’яти років жодна ініціатива не внесена 

ні державою, ні самою агенцією, Комітет Європейського Реєстру несе 

відповідальність за ініціацію перевірки. 

Коли національні органи ініціюють перевірки, мета може бути достатньо 

широкою і включати, наприклад, виконання агенцією доручень національного 

масштабу. Однак центральним елементом даної пропозиції є те, щоб перевірки, 

незалежно від того, ініційовані вони на державному рівні чи на рівні агенції, 

завжди зважали на міру відповідності Європейським стандартам для агенцій із 

зовнішнього забезпечення якості. Генеральна Асамблея ЄМЗЯ вирішила на своїх 

зборах у листопаді 2004 р., що критерії членства у ЄМЗЯ повинні 
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співвідноситись із пропонованими Європейськими стандартами для агенцій із 

зовнішнього забезпечення якості. Відповідно, перевірка агенції не лише 

виявлятиме рівень відповідності Європейським стандартам, але й водночас 

показуватиме рівень відповідності критеріям членства у ЄМЗЯ.  

Подальші заходи, які здійснюються після циклічної перевірки, є, 

насамперед, відповідальністю національних органів влади чи власників агенції і, 

звичайно, самої агенції. Європейська мережа із забезпечення якості буде 

долучатися до подальших заходів лише тоді, коли це стосується її членів, щоб 

засвідчити, якою мірою така агенція відповідає Європейським стандартам для 

агенцій із зовнішнього забезпечення якості за результатами перевірки. 

Нормативи ЄМЗЯ визначатимуть наслідки невідповідності стандартам. [1] 

Таким чином, стандарти освіти є істотним елементом будь-якої 

національної системи освіти, тип якої визначається політичними, соціально-

економічними умовами, традиціями певної країни тощо. У свою чергу тип 

системи освіти впливає на функції, вид та структуру освітніх стандартів. Але 

незалежно від цього на підставі загальних підходів до стандартизації національні 

стандарти за ознаками компетенції розроблюються та затверджуються на рівні 

держави, галузі або організації. 
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

 

Провідна ідея сучасної освіти ХХІ століття виражена у спробі привести у 

відповідність професійну освіту й потреби ринку праці, пов’язати результати 

освіти з очікуваними результатами розвитку особистості студента. На 

розв’язання цих завдань спрямований компетентнісний підхід. 

Звернення сучасної педагогіки до компетентнісного підходу обумовлено: 

істотними змінами в суспільстві; прискоренням темпів соціально-економічного 

розвитку; пошуком нової концепції освіти, що відбиває зміни орієнтовані на 

відтворення таких якостей особистості як мобільність, динамізм, 

конструктивність, професіоналізм; завданнями модернізації загальної та 

професійної освіти, спрямованих на задоволення, як потреб особистості, так і 

запитів суспільства, що вимагають принципово нового підходу до визначення 

цілей, змісту та організації освіти; необхідністю принципово нових підходів до 

конструювання змісту професійної освіти, які стимулюють молодого спеціаліста 

до постійного самовдосконалення, рефлексії якості своєї професійної діяльності, 

її самооцінки і корекції [1]. 

Компетентісний підхід – це спрямованість освіти на розвиток особистості 

того, хто навчається, в результаті формування у нього таких особистісних 

якостей, як компетентності, засобами вирішення професіональних і соціальних 

задач у освітньому процесі. 

На сьогодні існують різні бачення щодо впровадження компетентністного 

підходу, як на його користь, так і щодо його неприйняття. Зокрема, М. 

Бершадський вважає, що поява такої категорії як «компетентнісний підхід» є 

дещо штучною, спрямована на те, щоб сховати старі проблеми під новими 

шатами [2]. Є. Зеєр та Є. Семанюк відзначають невідповідність із самого початку 

практичної орієнтованості компетентнісного підходу та існуючої предметної 

орієнтації педагогічної практики [3]. 

Не зважаючи на різнопланове бачення впровадження компетентнісного 

підходу в освіту, більшість дослідників вважають, що він найглибше відображає 

модернізаційні процеси, що нині мають місце в усіх країнах Європи: 

 компетентнісний підхід орієнтує на побудову навчального процесу 
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відповідно до очікуваного чи бажаного результату освіти (що буде знати і уміти 

студент «на виході») (І. Зимняя); 

 компетентнісний підхід гарантує високий рівень і результативність 

підготовки випускника (Г. Лежнина) [2]; 

 компетентнісний підхід посилює практичну орієнтацію освіти, вийшовши за 

рамки обмежень «зунівського» освітнього простору (А. Андреєв) [4]; 

 компетентнісний підхід сприяє оновленню змісту педагогічної освіти 

(В.Антипова, К. Колесина, Г. Пахомова, І. Фрумін) [5]; 

 компетентнісний підхід забезпечує спроможності випускника відповідати 

новим запитам ринку, мати відповідний потенціал для практичного розв’язання 

життєвих проблем, пошуку свого «Я» (В. Байденко, Н. Бібік, А.Субетто) [2]. 

Слід зазначити, що при всій затребуваності компететнісного підходу поки 

що не склалося єдиного і стійкого розуміння як самої сутності підходу, так і 

його основних понять «компетентність» і «компетенція». 

У проекті TUNING поняття компетенції включає знання і розуміння 

(теоретичне знання академічної області, здатність знати і розуміти), знання як 

діяти (практичне і оперативне застосування знань у конкретних ситуаціях), 

знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняття і життя з 

іншими у соціальному контексті). 

З позиції В. Клименка компетентність виступає як характеристика 

успішності навчання, а компетенції – як цілі навчального процесу. На його 

думку це дозволить по-новому розглядати якість освітнього процесу у ВНЗ [6]. 

Словник української мови дає такі визначення: 

 компетенція – коло повноважень якої-небудь організації, установи або 

посадової особи; 

 компетентний – той, хто має достатні знання в якій-небудь галузі, який з 

чимось добре обізнаний, тямущий; який має певні повноваження; 

 компетентність – властивість особи за значенням «компетентний». 

Адаптація визначень цих понять до сфери освіти дає таке: 

 компетенція – це відчужена, наперед задана соціальна вимога (норма) до 

освітньої підготовки особи, необхідної для ефективної продуктивної діяльності у 

певній сфері; 

 компетентність – це сукупність особистісних якостей працівника (знань, 

умінь, навичок, ціннісно-смислових орієнтацій, емоційно-вольової регуляції 

поведінки, мотивації і готовності до діяльності), набутих під час навчання і 

обумовлених власним досвідом діяльності у певній соціальній особистісно-

значимій галузі. 
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Загальною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно-орієнтована 

освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння знань та способів практичної 

діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї 

життєдіяльності. 

За О.Лєбєдєвим компетентнісний підхід – сукупність загальних принципів організації 

освітнього процесу і оцінки освітніх результатів [7]. 

Компетентнісний підхід передбачає чітку орієнтацію на майбутнє, яка 

проявляється у можливості побудови своєї освіти з врахуванням успішності в 

особистісній і професійній діяльності. Компетентісний підхід дозволяє:  

— перейти в професійній освіті до орієнтації на застосування й організацію 

знань;  

— покласти в основу стратегію підвищення гнучкості на користь розширення 

можливостей працевлаштування і виконання завдань;  

— орієнтувати людську діяльність на нескінчену розмаїтість професійних і 

життєвих ситуацій [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Розглядаючи професійну підготовку студентів у ВНЗ з позицій 

компетентнісного підходу, можна дійти до висновку, що її результатом є 

формування компетентностей щодо майбутньої професійної діяльності 

(відповідних знань, розумінь, умінь, цінностей, інших особистих якостей), які 

набула та здатна продемонструвати особа після завершення навчання в межах 

певної спеціальності. 

Наприклад, згідно з ОКР (2013р.) до спеціальних предметних 

компетентностей магістрів відносять: 

 здатність виконувати дослідження фізичних явищ, процесів і механізмів, які 

визначають одержання нових природничо-наукових знань про оточуючий нас 

світ; 

 здатність аналізувати досягнення фундаментальної науки і застосовувати їх 

для розробки найновіших зразків техніки, сучасних технологій; 

 здатність виконувати підбір програмно-апаратних засобів для розв’язування 

задач навчального призначення; 

 здатність використовувати інформаційно-пошукові системи, електронну 

пошту; 

 здатність програмувати однією з мов, використовуючи її для побудови 

інформаційних моделей; 

 здатність розробляти сценарій комп’ютерної програми; 

 здатність створювати стандартні програмно-апаратні засоби навчального 

призначення. 
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А згідно з проектом TUNING (2004р.) до спеціальних предметних 

компетентностей бакалаврів і магістрів відносять: 

 здатність створювати фізичні моделі явищ і процесів; 

 здатність розв’язувати фізичні задачі; 

 здатність навчатися; 

 здатність здійснювати пошук фізичної і технічної літератури та 

використовувати її; 

 розуміння найважливіших фізичних теорій; 

 глибокі знання основ сучасної теорії; 

 наукова культура в галузі фізики та інші. 

Отже, на сьогодні не виокремлено єдиного нормативного набору 

компетентностей і доводиться перебувати в постійному пошуку компетентнісної 

парадигми у вищій школі.  

Проблеми сучасної вищої освіти в контексті компетентнісного підходу 

спонукають нас до створення принципово нових освітніх стандартів, до 

формування й реалізації власного історичного проекту модернізації української 

вищої освіти. 

Виходячи з вище зазначеного, можна зробити такі висновки: 

 теоретичне обґрунтування компетентнісного підходу у вищій освіті ще 

повністю не склалося; 

 відбувається пошук нормативного набору компетентностей, які б відповідали 

вимогам сучасності; 

 тлумачення поняття «компетентнісний підхід» пов’язане з особливостями 

суспільно-економічного розвитку конкретної держави, специфікою формування 

та розвитку системи освіти; 

 проблеми сучасної вищої освіти у контексті компетентнісного підходу 

спонукають вітчизняних вчених до її модернізації. 
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