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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Загальну технологічну підготовку майбутніх конструкторів у ВНЗ 

України забезпечує курс: «Нанотехнології в АПК». є комплексною 

дисципліною, що містить основні відомості про способи отримання 

біогенних матеріалів і методи їх фізичного та хімічного аналізу вивчення 

їхньої будови та властивостей технології використання, отриманої 

ефективності.  

1.1 Мета вивчення структурних, фізико-хімічних татоксикологічних 

аспектів безпеки матеріалів і процесів наноіндустрії, атакож технічне та 

технологічне  забезпечення виробництва нанопродукціі 

1.2. Завдання вивчення дисципліни 

 вивчення основних причин виникнення загроз, пов'язаних з розвитком 

наноіндустрії, а також ризиків людини, тварин, рослин і навколишнього 

середовища взв'язку з розвитком процесів наноіндустрії і виробництвом 

наноматеріалів. 

 вивчення механізмів впливу процесів наноіндустрії на біологічні об'єкти , 

основні напрямки нейтралізації загроз, пов'язаних з використанням продуктів 

наноіндустрії і розвитком технології їх створення, а також питань 

попередньої оцінки ризиків, пов'язаних з використанням наноматеріалів та 

процесів нанотехнологій. 

 формування уявлень про заходи з нейтралізації і зменшенню ймовірності 

нанозагроз, а також виробленню навичок проектування елементів 

технологічних циклів виробництв наноматеріалів, нано- та мікросистем з 

мінімально допустимими ризиками для людини і навколишнього 

середовища. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: 

. основні причини виникнення загроз, пов'язаних з розвиткомнаноіндустрії; 



  

 

 ризики людини, тварин, рослин і навколишнього середовища у зв'язку з 

розвитком наноіндустрії, включаючи механізми впливу продуктів і процесів 

наноіндустрії ; 

 основні напрямки нейтралізації загроз , пов'язаних з 

використаннямпродуктів наноіндустрії і розвитком технології їх створення;  

 основні напрямки ефективного використання продукції наноіндустрії для 

створення систем забезпечення безпеки; 

 

вміти:  

  здійснювати попередню оцінку ризиків, пов'язаних з використанням 

наноматеріалів і процесів нанотехнологій, розробляти заходи для 

нейтралізації та зменшення ймовірності нанозагроз; 

На лабораторних заняттях студенти виконують самостійно (під керівництвом 

викладача) по попередньо підготовленому матеріалу завдання лабораторної 

роботи. Результати лабораторних досліджень заносяться в журнал 

лабораторних робіт. 

 По теоретичному курсу предмету проводиться систематичний контроль 

знань студентів по пройденим розділам. 

набуття компетентностей:  

 загальні компетентності (ЗК): 

 фахові  (спеціальні) компетентності (ФК): Дисципліна закладає базу знань 

студентів теоретичного матеріалу з наноматеріалів необхідні в 

конструюванні  і дизайні, як засіб виховання у майбутніх машинобудівників 

навичок щодо наукових узагальнень, здатності використовувати базові 

знання при вирішенні задач в галузевому машинобудуванні. Дисципліна 

закладає базу знань у студентів для подальшого вивчення ряду фахових 

дисциплін технічного та технологічного спрямування. 

 

2. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

– повного терміну денної форми навчання студентів 1 курсу 2 семестр 

2020/2021 навчального року 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

тижн

і 

усього у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Класифікація наноматеріалів 

Тема 1. Введення 1-2 12 2 - 2 - 8 - - - - - - 

Тема 2. 

Класифікація та 

методи отримання 

наноматеріалів 

3-4 12 2 - 2 - 8 - - - - - - 



  

 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

24 4 - 4 - 16 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Методи отримання та дослідження 

Тема 1.  

Методи 

дослідження 

структурних, 

фізичних і 

хімічних 

характеристик 

наноматеріалів 

 

5 12 2 - 2 - 8 - - - - - - 

Тема 2. 

Характеристики 

наночастинок,  що 

визначають їх 

потенційну 

токсичність 

 

6 12 2 - 2 - 8 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

24 4 - 4 - 16 - - - - - - 

Змістовий модуль 3. Токсикологія наноматеріалів 

Тема 1. 

Токсикологічний 

вплив 

наноматеріалів. 

 12 2 - 2 - 8 - - - - - - 

Тема 2. 

Екотоксикологічні 

дія наноматеріалів 

 12 2 - 2 - 8 - - - - - - 

Тема 3.  

Оцінка та 

запобігання 

ризиків пов'язаних 

з 

Наноіндустрії 

Тема 4. 

Технічні засоби 

для забезпечення 

безпеки 

при виробництві 

нанопродукціі 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

- - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

60 10 - 10 - 40 - - - - - - 

Усього годин  
90 15 - 15 - 60 - - - - - - 

 

 



  

 

3. Теми лекційних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Введення в дисципліну нанотехнології 2 

2 Класифікація наноматеріалів. Методи отримання наноматеріалів 2 

3 Методи дослідження структурних, фізичних характеристик 

наноматеріалів. Методи дослідження хімічних характеристик 

наноматеріалів 

 

2 

4 Характеристики наночастинок,  що визначають їх потенційну 

токсичність. Токсикологічний вплив наноматеріалів. Екотоксикологічні 

дія наноматеріалів Шляхи потрапляння нанорозмірних об’єктів в 

організм. Ризики застосування наноматеріалів 

2 

5 Ефективність використання наноматеріалів у галузях АПК 2 

6 Препаративна форма елементів мінерального живлення Механізм дії 

наночастинок на біологічний об’єкт 

2 

7 Соціально - економічні аспекти використання наноматеріалів. 2 

  

4. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вивчення основних електрофізичних параметрів електроіскрового 

синтезу наноматеріалів. 

2 

2 Дослідження кінетичної та агрегативної стійкості колоїдних 

розчинів 

2 

3 Вивчення фізико-хімічних характеристик колоїдних розчинів 

металів. 

2 

4 Методи дослідження дисперсності твердої фази колоїдних 

розчинів. 

2 

5 Вивчення методів стабілізації агреативної стійкості колоїдних 

розчинів. 

2 

6 Аналіз способів внесення наноматеріалів в технологічне 

середовище. 

2 

7 Контрольна робота   

 

 

5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7.Методи навчання. 

 

1) Словесні: 

– лекції; 

2) Наочні: 

– слайди, відео, наочний матеріал (деталі, схеми, стенди). 

3) Практичні: 

– лабораторні роботи; 

– технологічна практика; 

– курсова робота; 

– самостійна робота. 

 

Успіх навчання загалом залежить від внутрішньої активності студентів, 

від характеру їхньої діяльності, то саме характер діяльності, ступінь 

самостійності та творчості мають бути важливими критеріями у виборі 

методу.  

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, 

слухаючи розповідь, лекцію, з навчальної або методичної літератури, через 

екранний посібник у "готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, 

оцінки, висновки, вони залишаються в межах репродуктивного 

(відтворювального) мислення. Такий метод якнайширше застосовують для 

передавання значного масиву інформації. Його можна використовувати для 

викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків. 

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність тих, кого навчають, є алгоритмічною, тобто 

відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам - в аналогічних до 

представленого зразка ситуаціях. 

Метод проблемного викладення. Використовуючи будь-які джерела й 

засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює 

пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи 

погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. 

Студенти стають ніби свідками і співучасниками наукового пошуку. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть - в організації 

активного пошуку розв'язання висунутих педагогом (чи самостійно 

сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на 

основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває 

продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог 

або самі студенти на основі роботи над програмами (зокрема й 

комп'ютерними) та з навчальними посібниками. Такий метод, один з 

різновидів якого є евристична бесіда, - перевірений спосіб активізації 

мислення, спонукання до пізнання. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань та короткого усного або письмового інструктажу ті, кого навчають, 

самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри та 

виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук 



  

 

виявляються в дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної 

роботи безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук. 

 

 

 

8.Форми контролю: 
- контрольна робота; 

- модульна контрольна робота; 

- екзамен. 

 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни  

здійснюють згідно з кредитно-модульною системою організації навчального  

процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 

бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 

30 балів.  

Критерiї оцiнки рiвня знань на лабораторних, семiнарських та 

практичних заняттях. На лабораторних заняттях кожен студент з кожної теми 

виконує iндивiдуальнi завдання.  Рiвень знань оцiнюється: “відмінно” – 

студент дає вичерпнi, обгрунтованi, теоретично i практично вiрнi вiдповiдi не 

менш нiж на 90% запитань, рiшення задач та лабораторнi вправи вiрнi, 

демонструє знання пiдручникiв, посiбникiв, iнструкцiй, проводить 

узагальнення i висновки, акуратно оформляє завдання, був присутнiй на 

лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; “добре”– 

коли студент володiє знаннями матерiалу, але допускає незначнi помилки у 

формуваннi термiнiв, категорiй i розрахункiв, проте за допомогою викладача 

швидко орiєнтусться i знаходить правильнi вiдповiдi, був присутнiй на 

лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; 

“задовільно”– коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 60% 

питань, або на всi запитання дає недостатньо обгрунтованi, невичерпнi 

вiдповiдi, допускає грубi помилки, якi виправляє за допомогою викладача. 

При цьому враховується наявнiсть конспекту за темою завдань та 

самостiйнiсть; “незадовiльно з можливiстю повторного складання” – коли 

студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 35% питань, або на всi 

запитання дає необгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає грубi помилки. 

Має неповний конспект лекцiй. 

Пiдсумкова (загальна оцiнка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою 

рейтингових оцiнок (балiв), одержаних за окремi оцiнюванi форми 

навчальної дiяльностi: поточне та пiдсумкове тестування рiвня засвоєностi 

теоретичного матерiалу пiд час аудиторних занять та самостiйної роботи 

(модульний контроль); оцiнка (бали) за виконання лабораторних дослiджень. 

Пiдсумкова оцiнка виставляється пiсля повного вивчення навчальної 

дисциплiни, яка виводиться як сума промiжних оцiнок за змiстовнi модулi. 

Остаточна оцiнка рiвня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, 



  

 

для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) 

– 30 балів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують здобувача вищої освіти. Оцінювання 

здобувача вищої освіти відбувається згідно положенням «Про екзамени та 

заліки у НУБіП України» від 27.12.2020 р. протокол № 5 з табл. 1. 

  
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Студент повинен здавати усі роботи в заплановані терміни до 

закінчення вивчення поточного модуля. Роботи, що здаються з 

порушенням термінів без поважних причин оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання модульної контрольної роботи 

відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний) і дозволяється в термін до закінчення наступного 

модуля).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування, використанні мобільних  девайсів, додаткової 

літератури під час модульних контрольних робіт, заліків  та 

екзаменів заборонено. Письмові роботи, реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування лекційних та лабораторних занять є обов’язковим 

для всіх студентів. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись згідно з 

індивідуальним навчальним планом, затвердженим у 

визначеному порядку. Пропущені лекції, після їх опрацювання 

здобувачем вищої освіти, відпрацьовуються у вигляді співбесіди 

з викладачем або в он-лайн формі. Пропущені лабораторні 

заняття відпрацьовуються студентами в лабораторії кафедри.  

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння 

дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 

30 балів) додається до рейтингу з навчальної роботи RНР (до 70 

балів):  

R ДИС = R НР + R АТ . 
 

10. Методичне забезпечення. 

– методичні вказівки для виконання лабораторних робіт; 

– методичні вказівки для виконання курсової роботи; 



  

 

– стенди, плакати; 

– вимірювальне обладнання та різні пристосування для верстатів. 

 

11. Рекомендована література 

– основна: 

1. Наноматеріалознавство: Навчальний посібник / Афтанділянц Є.Г., 

Зазимко О.В., Лопатько К.Г. / Херсон .:ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.-480 с. 

2. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. 

Гусев. - М.:  ФИЗМАТЛИТ, 2009.- 416с. 

3. Суздалев И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, 

наноструктур и наноматериалов / И.П. Суздалев. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. - 592с. 

4. Щукин Е. Д. Коллоидная химия / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е. А. 

Амелина. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. - 445 с. 

5. Фролов, Ю. Г. Курс коллоидной химии / Ю. Г. Фролов. - М.: Химия, 

1988. – 464 с. 

6. Зимон А. Д. Коллоидная химия / А. Д. Зимон, Н. Ф. Лещенко. – М.: 

Химия, 1995. - 335 с.  

7. Сумм, Б. Д. Физико-химические основы смачивания и растекания /Б. 

Д. Сумм, Ю. В. Горюнов. - М.: Химия, 1976. - 230 с. 

 

– допоміжна: 

1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии 

человека / А.В. Скальный. - М.: Издательский дом «Оникс 21 век» Мир, 2004. 

- 216 с. 

2. Белоус А. М. Физиологическая роль элементов / А. М Белоус., К Т. 

Коннинк. - Киев.: Наукова думка, 1991.-104 с. 

3. Кудрин А. В. Иммунофармакология микроэлементов / А. В. Кудрин, 

А. В. Скальный, А. А. Жаворонков [и др.]. - М.: изд-во КМК, 2000. - 537 с. 

 



  

 

12. Інформаційні ресурси. 

1. Довідники. 

2. Атласи. 

3. Інтернет-бібліотеки. 

4. Журнали. 

 

 


