
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Функціональні  матеріали  для  інноваційних
технологій  

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу Факультет  технічних  систем  та  енергоефективних
технологій.  Кафедра  теоретичної  та  прикладної  хімії

Розробник(и) Яновська Ганна Олександрівна

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень, QF-LLL
– 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг дисципліни становить 5 кред. ЄКТС, 150 год., з
яких 48 год. становить контактна робота з викладачем
(16 год. лекцій,32 год. практичних занять) 102 години
становить самостійна робота

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Вибіркова  навчальна  дисципліна  для  всіх  освітніх
програм спеціальності 102 "Хімія"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Формування навичок щодо вибору оптимальних матеріалів. Вивчення складу, будови і властивостей
матеріалів, а також закономірностей зміни цих властивостей під впливом фізичних, механічних і
хімічних чинників.  Формування знань властивостей полімерних композиційних матеріалів,  основ
методів  дослідження  та  аналізу.  Вивчення  областей  та  способів  застосування  функціональних
матеріалів з урахуванням умов експлуатації в медицині, сучасних інформаційних технологіях, при
виробництві товарів.

4. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1 Класифікація новітніх функціональних матеріалів.
 

Класифікація  новітніх  функціональних матеріалів.  Біоматеріали,  наноматеріали,  конструкційні
матеріали.  Основні  вимоги  які  висуваються  до  якості  матеріалів.  Поняття  біосумісності.
Біоматеріали, їх особливості та вимоги до них. Класифікація біоматеріалів за походженням.



Тема 2 Метали
 

Метали. Металевий зв' язок, мікроструктура, механічні властивості, твердість та зношуваність,
запам`ятовування форми та надпружність. Корозія. Вплив обробки на структуру, властивості та
надійність.  Метали  та  сплави  металів.  Моделювальні  матеріали.  Матеріали  для  фіксації
ортопедичних  конструкцій.Клінічні  вимоги.

Тема 3 Кераміка
 

Атомні зв`язки та атомні структури в кераміці. Мікроструктура кераміки. Механічні властивості
керамічних матеріалів. Біокераміка в стоматології. Обробка кераміки. Вплив способу одержання
матеріалів  на  їх  мікроструктуру  та  властивості.  Клінічні  вимоги  до  керамічних  матеріалів.
Біоактивні  матеріали  в  якості  додатків  кісткового  трансплантанту.  Класифікація  сучасної
стоматологічної  кераміки.  Допоміжні  матеріали  для  виготовлення  ортопедичних конструкцій.
Класифікація матеріалів, що застосовуються в ортопедичній стоматології. Механічні (напруга та
деформація),  фізичні  (реологічні,  термічна,  оптичні),  хімічні  (  деструкція  полімерів,  корозія
металів, руйнування кераміки) властивості матеріалів. Принципи адгезії.

Тема 4 Полімери
 

Види полімерів. Полімери для травматології, ортопедії, хірургії, офтальмології. Конфігурація та
конформація полімерів. Регулярність молекулярної структури. Температура склування. Обробка
полімерів.  Властивості  полімерів.  Полімерні  композити.  Полімерні  матеріали  в  стоматології.
Фотополімери. Біомедичні полімери. Біоінертні полімери та полімери, що підлягають біорозкладу.
Стоматологічні матеріали на основі полімерів. Стоматологічна кераміка. Допоміжні матеріали для
виготовлення  ортопедичних  конструкцій.  Принципи  суміщення  полімерів;  фізичні  основи
зміцнення  матеріалів;  проблема  придання  крихким  полімерам  стійкості  до  навантаження;
механізми армування різних полімерів.

Тема 5 Біокомпозити
 

Біоактивні  кераміко-полімерні  композити.  Конструкторські  критерії  біокомпозитів.  Інертні
керамічні  композити.  Поглинаючі  полімерні  матриці

Тема 6 Наноматеріали
 

Наноматеріали та наночастинки. Фулерен, графен, нанотрубки. Конструкційні, інструментальні і
триботехнічні  наноматеріали,  пористі  наноматеріали  і  наноматеріали  зі  спеціальними
фізико-хімічними  властивостями.  наноматеріали  функціонального  призначення:  магнітні,
електропровідні,  ізоляційні  наноматеріали,  напівпровідникові  наноматеріали,  ядерні
наноматеріали,  медичні  та  біологічні  наноматеріали,  матеріали  для  мікро-  і
наноелектромеханічних  систем.

Тема 7 Каркаси для інжинірингу тканин
 

Класи  потенціальних  каркасних  матеріалів.  Критерії  ідеальних  каркасів.  Полімерні  каркаси.
Біоактивні  керамічні  каркаси  та  каркаси  з  біоактивного  скла.  Композити.  Контроль  за
архітектурою.

Тема 8 Біомедичні гідрогелі
 

Гідрогелі. Механізм утворення гідрогелю. Типи гідрогелей. Властивості гідрогелей. Використання
гідрогелей для інжинірингу тканин.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:



РН1 Аналізувати та  оцінювати дані,  синтезувати нові  ідеї,  що стосуються  хімії  та  її
прикладних застосувань

РН2 Знати методи та технології створення сучасних матеріалів; особливості структури та
їх вплив на характеристики фізико-механічних, експлуатаційних властивостей.

РН3 Генерувати та виражати нові ідеї чи генерувати розв'язання окреслених проблем чи
ситуацій

РН4 Використовувати свої  знання,  розуміння,  компетенції  на практиці  для вирішення
проблем та задач відомої природи.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Класифікація новітніх функціональних матеріалів.

Лк1 "Класифікація новітніх функціональних матеріалів."
 

Класифікація  новітніх  функціональних матеріалів.  Біоматеріали,  наноматеріали,  конструкційні
матеріали.  Основні  вимоги  які  висуваються  до  якості  матеріалів.  Поняття  біосумісності.
Біоматеріали, їх особливості та вимоги до них. Класифікація біоматеріалів за походженням.

Пр1 "Класифікація новітніх функціональних матеріалів"
 

Класифікація  новітніх  функціональних матеріалів.  Біоматеріали,  наноматеріали,  конструкційні
матеріали. Основні вимоги які висуваються до якості матеріалів.

Пр2 "Біоматеріали, їх особливості та вимоги до них. Класифікація біоматеріалів за походженням."
 

Поняття біосумісності. Біоматеріали, їх особливості та вимоги до них. Класифікація біоматеріалів
за походженням.

Тема 2. Метали

Лк2 "Метали і сплави"
 

Метали і сплави. Їх використання в різних галузях науки і техніки. Метали. Металевий зв' язок,
мікроструктура,  механічні властивості,  твердість та зношуваність,  запам`ятовування форми та
надпружність. Корозія. Вплив обробки на структуру, властивості та надійність. Метали та сплави
металів.  Моделювальні  матеріали.  Матеріали для  фіксації  ортопедичних конструкцій.Клінічні
вимоги.

Пр3 "Метали. Характеристика. Корозія. Вплив обробки на структуру"
 

Метали. Металевий зв' язок, мікроструктура, механічні властивості, твердість та зношуваність,
запам`ятовування форми та надпружність. Корозія. Вплив обробки на структуру, властивості та
надійність.

Пр4 "Метали та сплави металів. Моделювальні матеріали."
 

Метали  та  сплави  металів.  Моделювальні  матеріали.  Матеріали  для  фіксації  ортопедичних
конструкцій.Клінічні вимоги.

Тема 3. Кераміка



Лк3 "Кераміка"
 

Кераміка. Атомні зв`язки та атомні структури в кераміці. Мікроструктура кераміки. Механічні
властивості керамічних матеріалів. Біокераміка в стоматології. Обробка кераміки. Вплив способу
одержання  матеріалів  на  їх  мікроструктуру  та  властивості.  Клінічні  вимоги  до  керамічних
матеріалів.  Біоактивні  матеріали  в  якості  додатків  кісткового  трансплантанту.  Класифікація
сучасної  стоматологічної  кераміки.  Допоміжні  матеріали  для  виготовлення  ортопедичних
конструкцій. Класифікація матеріалів, що застосовуються в ортопедичній стоматології. Механічні
(напруга та деформація), фізичні (реологічні, термічна, оптичні), хімічні ( деструкція полімерів,
корозія металів, руйнування кераміки) властивості матеріалів. Принципи адгезії.

Пр5  "Мікроструктура  кераміки.  Механічні  властивості  керамічних  матеріалів.  Біокераміка  в
стоматології. Обробка кераміки"
 

Атомні зв`язки та атомні структури в кераміці. Мікроструктура кераміки. Механічні властивості
керамічних матеріалів. Біокераміка в стоматології. Обробка кераміки. Вплив способу одержання
матеріалів  на  їх  мікроструктуру  та  властивості.  Клінічні  вимоги  до  керамічних  матеріалів.
Біоактивні  матеріали  в  якості  додатків  кісткового  трансплантанту.  Класифікація  сучасної
стоматологічної  кераміки.  Допоміжні  матеріали  для  виготовлення  ортопедичних  конструкцій.

Пр6  "Класифікація  матеріалів,  що  застосовуються  в  ортопедичній  стоматології.  Властивості
матеріалів. Принципи адгезії."
 

Класифікація матеріалів, що застосовуються в ортопедичній стоматології. Механічні (напруга та
деформація),  фізичні  (реологічні,  термічна,  оптичні),  хімічні  (  деструкція  полімерів,  корозія
металів, руйнування кераміки) властивості матеріалів. Принципи адгезії.

Тема 4. Полімери

Лк4 "Полімери."
 

Полімери.  Види  полімерів.  Полімери  для  травматології,  ортопедії,  хірургії,  офтальмології.
Конфігурація  та  конформація  полімерів.  Регулярність  молекулярної  структури.  Температура
склування. Обробка полімерів. Властивості полімерів. Полімерні композити. Полімерні матеріали
в  стоматології.  Фотополімери.  Біомедичні  полімери.  Біоінертні  полімери  та  полімери,  що
підлягають біорозкладу. Стоматологічні матеріали на основі полімерів. Стоматологічна кераміка.
Допоміжні  матеріали  для  виготовлення  ортопедичних  конструкцій.  Принципи  суміщення
полімерів; фізичні основи зміцнення матеріалів; проблема придання крихким полімерам стійкості
до навантаження; механізми армування різних полімерів.

Пр7 "Загальні характеристики полімерів. Види полімерів."
 

Полімери.  Види  полімерів.  Полімери  для  травматології,  ортопедії,  хірургії,  офтальмології.
Конфігурація  та  конформація  полімерів.  Регулярність  молекулярної  структури.  Температура
склування.

Пр8 "Принципи суміщення полімерів. Обробка полімерів"
 

Обробка  полімерів.  Властивості  полімерів.  Полімерні  композити.  Полімерні  матеріали  в
стоматології.  Фотополімери.  Біомедичні  полімери.  Біоінертні  полімери  та  полімери,  що
підлягають біорозкладу. Стоматологічні матеріали на основі полімерів. Стоматологічна кераміка.
Допоміжні  матеріали  для  виготовлення  ортопедичних  конструкцій.  Принципи  суміщення
полімерів; фізичні основи зміцнення матеріалів; проблема придання крихким полімерам стійкості
до навантаження; механізми армування різних полімерів.

Тема 5. Біокомпозити



Лк5 "Біокомпозити"
 

Біокомпозити. Біоактивні кераміко-полімерні композити. Конструкторські критерії біокомпозитів.
Інертні керамічні композити. Поглинаючі полімерні матриці.

Пр9 "Біокомпозити. Фосфати кальцію як основа композитних матеріалів. Полімерні матеріали для
зв'язування."
 

Біокомпозити. Біоактивні кераміко-полімерні композити. Конструкторські критерії біокомпозитів.
Поглинаючі полімерні матриці

Пр10 "Інертні керамічні композити та біоактивні композитні матеріали."
 

Інертні керамічні композити та біоактивні композитні матеріали. Взаємодія між компонентами
композитних матеріалів.

Тема 6. Наноматеріали

Лк6 "Наноматеріали."
 

Наноматеріали. Наноматеріали та наночастинки. Фулерен, графен, нанотрубки. Конструкційні,
інструментальні  і  триботехнічні  наноматеріали,  пористі  наноматеріали  і  наноматеріали  зі
спеціальними  фізико-хімічними  властивостями.  наноматеріали  функціонального  призначення:
магнітні,  електропровідні,  ізоляційні  наноматеріали,  напівпровідникові  наноматеріали,  ядерні
наноматеріали,  медичні  та  біологічні  наноматеріали,  матеріали  для  мікро-  і
наноелектромеханічних  систем.

Пр11 "аноматеріали та наночастинки. Фулерен, графен, нанотрубки"
 

Наноматеріали та наночастинки. Фулерен, графен, нанотрубки. Конструкційні, інструментальні і
триботехнічні  наноматеріали,  пористі  наноматеріали  і  наноматеріали  зі  спеціальними
фізико-хімічними  властивостями.

Пр12 "Наноматеріали функціонального призначення"
 

Наноматеріали  функціонального  призначення:  магнітні,  електропровідні,  ізоляційні
наноматеріали,  напівпровідникові  наноматеріали,  ядерні  наноматеріали,  медичні  та  біологічні
наноматеріали, матеріали для мікро- і наноелектромеханічних систем.

Тема 7. Каркаси для інжинірингу тканин

Лк7 "Класи потенціальних каркасних матеріалів."
 

Класи  потенціальних  каркасних  матеріалів.  Критерії  ідеальних  каркасів.  Полімерні  каркаси.
Біоактивні  керамічні  каркаси  та  каркаси  з  біоактивного  скла.  Композити.  Контроль  за
архітектурою.

Пр13 "Класи потенціальних каркасних матеріалів"
 

.Класи потенціальних каркасних матеріалів.

Пр14 "Конструкторські критерії біокомпозитів"
 

Конструкторські  критерії  біокомпозитів.  Інертні  керамічні  композити.  Поглинаючі  полімерні
матриці

Тема 8. Біомедичні гідрогелі



Лк8 "Біомедичні гідрогелі"
 

Гідрогелі. Механізм утворення гідрогелю. Типи гідрогелей. Властивості гідрогелей. Використання
гідрогелей для інжинірингу тканин.

Пр15 "Гідрогелі. Властивості гідрогелей. Використання гідрогелей"
 

Біомедичні гідрогелі. Механізм утворення гідрогелю. Типи гідрогелей. Властивості гідрогелей.
Використання гідрогелей для інжинірингу тканин.

Пр16 "Підведення підсумків курсу"
 

Контроль за підсумками курсу

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Підготовка до лекцій

НД2 Підготовка до практичних занять

НД3 Підготовка пошуково-дослідницької роботи

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Дослідницька робота

МН2 Лекції-дискусії

МН3 Проблемний семінар

МН4 Навчальна дискусія / дебати

Дослідницька робота, проблемні семіеари, навчальна дискусія/дебати, лекції-дискусії

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.  Здатність  до  використання  інформаційних  і  комунікаційних  технологій.  Здатність  до
пошуку, оброблення та аналізу інформації.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Шкала
оцінювання

ECTS
Визначення

Чотирибальна
національна

шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

А Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

В Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

С Загалом  правильна  робота  з  певною  кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

D Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

E Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63



FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

F Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Експрес-тестування

МФО2 Захист презентацій та рефератів

МФО3 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Виконання пошуково-дослідного завдання (підготовка, презентація, захист)

МСО2 Огляд літератури

МСО3 Підсумковий контроль: диференційований залік

Контрольні заходи:

6 семестр 100 балів

МСО1. Виконання пошуково-дослідного завдання (підготовка, презентація, захист) 40

40

МСО2. Огляд літератури 20

20

МСО3. Підсумковий контроль: диференційований залік 40

40

Контрольні заходи в особливому випадку:

6 семестр 100 балів

МСО1. Виконання пошуково-дослідного завдання (підготовка, презентація, захист) 40

40

МСО2. Огляд літератури 20

20

МСО3. Підсумковий контроль: диференційований залік 40

40

Студент, який впродовж навчального періоду виконав усі заплановані види навчальної роботи та за
наслідками  модульних  атестацій  набрав  необхідну  кількість  рейтингових  балів,  яка  відповідає
позитивній оцінці  (не менше 60 балів),  отримує семестрову оцінку у відповідності  до набраних
рейтингових  балів.  Складання  заходу  підсумкового  семестрового  контролю  (ПСК)  з  метою
підвищення позитивної оцінки не здійснюється. Студент, який впродовж поточної роботи не набрав
кількість рейтингових балів, що відповідає позитивній оцінці, але не менше 35 балів, зобов’язаний
складати захід ПСК. Складання заходу ПСК здійснюється після завершення модульно-атестаційного
циклу у семестрі або екзаменаційної сесії, якщо вона передбачена. При успішному складанні заходу
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ПСК  використовується  оцінка  «задовільно»  (ECTS  -  “E”)  –  60  балів,  яка  засвідчує  виконання
студентом  мінімальних  вимог  без  урахування  накопичених  балів.  Студент  має  право  на  два
складання ПСК: викладачу та  комісії;  Студент,  який за  наслідками модульних атестацій набрав
кількість рейтингових балів менше 35, не допускається до ПСК, отримує оцінку «незадовільно» (за
шкалою ECTS – «F») і відраховується з університету.

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Бібліотечні фонди

ЗН2 Лабораторне обладнання (хімічне, фізичне, медичне, матеріали та препарати тощо)

ЗН3 Мультимедіа,  відео-  і  звуковідтворювальна,  проєкційна  апаратура  (відеокамери,
проєктори, екрани, смартдошки тощо)

ЗН4 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережи

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1 Афанасьєва О.В. Функціональні матеріали оптоелектронної техніки. Частина друга.
Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 172 с.

2
Віктор  Малишев,  Ніна  Кущевська,  Олена  Папроцька,  Оксана  Терещенко
Наноматеріали та нанотехнології. Навчальний посібник. Видавництво: Університет
"Україна", 140 с.

Допоміжна література

3 Mei Wen, Karel Dusіek Protective Coatings. - Springer, 2017. – 510 р

4 Nano- and biocomposites / [edited by] Alan Kin-tak Lau, Farzana Hussain, and Khalid
Lafdi: Taylor and Francis Group, LLC, 2010. – 406 р.

5 Ткач  О.  П.  Наноматеріали  і  нанотехнології  в  приладобудуванні.  Навчальний
посібник. Суми Сумський державний університет. 2014, 125 с.

6
Наноматеріали  та  нанотехнології.  [Текст]:  конспект  лекцій  для  студентів
спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання / уклад. Т.В.
Фурс, – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 90 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

7 Сервіс пошуку книг Google http://books.com

8 Національна бібліотека України ім. Вернедського http://www.nbuv.gov.ua/

9 www.sciencedirect.com


