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Сьогодні загальновідомо, що чим більше використовуються міждисциплінарні 

ідеї в проведенні наукового пошуку, тим з більшою ймовірністю з’являються наукові 

відкриття. Експерти з історії науки вважають, що приблизно через 20 років частка 

наукових відкриттів, які не використовують такого підходу, зменшиться до 3%. По 

суті це означає, що на сучасному етапі розвитку природничих наук та відповідної 

освіти ми дійдемо не тільки відомого висновку, що природа – єдина, а й того, що 

вивчати її закони треба з єдиних, загальних принципів. 

Саме ідея фундаментального міждисциплінарного підходу й лягла в основу 

створення у 2009 році Інституту високих технологій (ІВТ) Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка для підготовки науковців нового покоління. 

Основним завданням ІВТ є: створення цілісної системи підготовки дослідників 

нової генерації, здатних розв’язувати проблеми сучасних природничих наук, 

проводити наукові дослідження, які вимагають глибоких фундаментальних 

міждисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи на найсучаснішому 

дослідницькому та технологічному обладнанні. 

Навчальний план з підготовки науковців нового покоління передбачає 

насамперед високий рівень теоретичної підготовки. В ІВТ зосереджено постійний 

кадровий склад із професорів нашого університету, науковців НАН України та 

зарубіжних університетів-партнерів. Досвід ІВТ засвідчує, що високим 

професіоналам з широким світоглядом разом із здібним та зацікавленим студентством 

реалізувати таку підготовку під силу. 

Ми покладаємо на цей Інститут великі надії, бо маємо на меті “поштучну”               

підготовку нової наукової еліти – фахівців, які працюватимуть на стику наук та 

забезпечуватимуть необхідний прогрес у розвитку вітчизняної та світової науки і 

технології. 
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 В сучасних умовах чітко визначається тенденція збільшення 

частки наукоємної технології в науці та в промисловості. Дедалі частіше яскраві 

досягнення в природничих науках (і  фундаментальних, і  прикладних) з’являються 

під час вивчення об’єктів з обмеженою кількістю атомів або молекул (нанофізика, 

наноелектроніка, нанохімія, молекулярна біологія тощо). На такому рівні все 

істотнішим стає взаємопроникнення різних природничих наук. Вивчення природи 

живого на сучасному рівні неможливе без одночасного глибокого розуміння 

притаманних їй фізичних, хімічних, біологічних взаємодій та процесів. Саме закони 

згаданих взаємодій утворюють основу технології, яку використовує Природа – 

найвищої технології, яка в реальних атмосферних умовах при кімнатних 

температурах створює все: від нескладних рослин та організмів до людини з її 

унікальним живим комп’ютером, за допомогою якого обробляється складна 

інформація від великої кількості нанодатчиків та видається команда на відповідні дії. 

 Зрозуміло, що сучасний дослідник повинен оволодівати фундаментальними 

міждисциплінарними знаннями для того, щоб пройти шлях від володіння 

конкретними штучними технологіями до інтегральних природних технологій. Така 

ідея й лежить в основі навчальних планів з підготовки магістрів і бакалаврів з  

високих технологій за всіма напрямами підготовки – фізичними, хімічними, та 

біологічними, причому ґрунтовна фізико-математична підготовка та комп’ютерні 

технології займають чільне місце у програмі підготовки студентів ІВТ всіх напрямів. 

 Невід’ємною частиною навчального плану є наукова робота студентів в 

лабораторіях інституту, факультетах університету, інститутах НАН України, 

інститутах зарубіжних університетів-партнерів, з якими укладені договори про 

спільну науково-педагогічну діяльність. Це дає можливість на практиці студентам 

ознайомитися з елементами високих технологій, опанувати необхідні навички та 

відчути себе учасником подій на передньому краї сучасної науки та технології. 
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ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ: БАЧИТИ СВІТ ІНШИМ 

 В основі створення у 2009 році Інституту високих технологій (ІВТ) Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка лежить ідея фундаментального 

міждисциплінарного підходу для підготовки науковців нового покоління. ІВТ має 

статус, рівний факультету університету, і готує бакалаврів  за чотирма напрямками 

підготовки в галузі високих технологій: фізика нанорозмірних та низьковимірних 

систем, нанофізика та наносенсорика, хімія (високі технології),  біологія (високі 

технології), а також магістрів в галузі “високі технології” за напрямками прикладна 

фізика та наноматеріали, хемоінформатика, хімія та наноматеріали,  

біотехнологія. Перший набір до магістратури ІВТ відбувся у 2010, а перший набір до 

бакалаврату в 2014 році. Навчання в інституті є безкоштовним (за умови 

проходження за конкурсом на місця держзамовлення). Студентам, що успішно 

навчаються, виплачується стипендія. Як правило, всі студенти, що цього потребують, 

забезпечуються гуртожитком. 

 Приблизно 20% випускників ІВТ працюють або продовжують освіту в 

закордонних дослідницьких установах, з якими інститут веде наукове 

співробітництво, ще біля 20% вступають до аспірантури українських ВНЗ та 

академічних інститутів, решта працюють в українських і закордонних фірмах 

фізичного, хіміко-технологічного, біотехнологічного,  а також IT-профілю.  

 Серед викладачів ІВТ 14 докторів і 18 кандидатів наук, четверо членів-

кореспондентів НАН України, сім лауреатів Державної премії України в галузі науки і 

техніки. Більшість наших викладачів є активно працюючими дослідниками світового 

рівня, з досвідом роботи і викладання в закордонних наукових установах, четверо 

професорів ІВТ входять до топ-100 найцитованіших вчених України. 

 Освіта в Інституті високих технологій не є масовою — ми набираємо приблизно 50 

студентів-бакалаврів на рік за всіма чотирма напрямками, що дає можливість 

індивідуального підходу до студентів при роботі з малими групами.  

http://jsi.net.ua/scopus/ratings_sci/index.html
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ЩО НАС ВИРІЗНЯЄ: 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ 

Умовність поділу природничих наук стає особливо помітною, коли йдеться про 

сучасні технології. Біосенсори, метаматеріали, електронні аналізатори речовин, 

наночастинки в медицині, пошук нових лікарських засобів, моделювання роботи 

білків – розробка таких наукових чудес вимагає виходу за традиційні рамки 

спеціальності фізика, хіміка чи біолога. Наша мета – підготовка спеціалістів з 

розширеним кругозором, за рахунок доповнення традиційної профільної освіти з 

обраної спеціальності знаннями із суміжних природничих наук. Базову освіту за 

обраною спеціальністю наші студенти-бакалаври отримують на профільних 

факультетах, викладачі ж ІВТ забезпечують міждисциплінарну складову, а також 

необхідну математичну підготовку.  Така підготовка є унікальною для української 

системи освіти, і дає змогу нашим студентам на рівних конкурувати з випускниками 

закордонних вищих навчальних закладів.   

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ 

ІВТ має тісні партнерські стосунки з інститутами НАН України (Інститут фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова,  

Інститут магнетизму, Інститут молекулярної біології та генетики, Інститут 

неорганічної хімії), з вітчизняними компаніями високотехнологічного профілю 

(Укроргсинтез – Enamine, НаноМедТех), а також з закордонними дослідницькими 

установами (INSA de Lyon, Karlsruhe Institute of Technology, Cambridge University). 

Чимало співробітників ІВТ є добре відомими у світі дослідниками, мають 

багаторічний досвід наукової і викладацької роботи за кордоном, їхні наукові праці 

відзначені престижними вітчизняними та міжнародними преміями. Виконуючи 

бакалаврські або магістерські кваліфікаційні роботи, студенти мають змогу 

долучатися до досліджень на передньому краї сучасної науки, стажуватися в 

закордонних наукових центрах.  

 

ОРІЄНТАЦІЯ НА СТУДЕНТА 

Освіта в Інституті високих технологій не є масовою: ми набираємо близько 50 

студентів на рік до бакалаврату і 50 до магістратури. Невеликі академічні групи (10-15 

студентів), неформальні зустрічі студентів з керівництвом інституту, можливість 

навчатися за індивідуальним навчальним планом, факультативні заняття на прохання 

студентів, можливість навчання за кордоном в рамках студентської академічної 

мобільності, допомога у працевлаштуванні – все це наша повсякденна практика, що 

максимально сприяє індивідуальному підходу до навчання.  
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ   

 Підготовка фахівців в Інституті високих технологій здійснюється на денній 

формі навчання за двома освітніми рівнями — «БАКАЛАВР», «МАГІСТР».   

 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО БАКАЛАВРАТУ  

Напрями підготовки за освітнім рівнем «БАКАЛАВР»:  

102 — хімія (високі технології) (з поглибленим вивченням фізико-

математичних і біологічних наук); 

091 — біологія (високі технології) (з поглибленим вивченням фізико-

математичних і хімічних наук); 

104 — фізика нанорозмірних та низьковимірних систем (з поглибленим 

вивченням біологічних і хімічних наук);  

105 — нанофізика та наносенсорика (з поглибленим вивченням 

біологічних і хімічних наук). 

Інформація про умови навчання в ІВТ за ОР «БАКАЛАВР»:  

державна форма навчання; 

навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом); 

тривалість навчання — 4 роки; 

студенти, як правило, забезпечуються гуртожитком. 

 Перелік документів та сертифікатів на 2017/2018 н.р.:   

 Перелік конкурсних предметів сертифікатів Українського центру оцінювання 

якості освіти, мінімальні прохідні бали (Мб), їхні вагові коефіцієнти (К) та освітні 

програми навчання: 
Спеціальність /освітня  

програма 
Перелік конкурсних предметів  Мб К 

105 Прикладна фізика та  

наноматеріали / 

Нанофізика та наносенсорика 

Українська мова та література 101 0,20 

Математика 120 0,20 

Фізика 125 0,45 

Додаток до атестата - 0,10 

Підготовчі курси - 0,05 

104 Фізика та астрономія / 

Фізика  

нанорозмірних та низьковимірних 

систем 

Українська мова та література 101 0,20 

Математика 120 0,20 

Фізика 120 0,45 

Додаток до атестата - 0,10 

Підготовчі курси - 0,05 

102 Хімія / 

Хімія (високі технології) 

Українська мова та література 101 0,20 

Математика 120 0,20 

Хімія або біологія 120 0,45 

Додаток до атестата - 0,10 

Підготовчі курси - 0,05 

091 Біологія / 

Біологія (високі технології) 

Українська мова та література 101 0,20 

Біологія 120 0,45 

Хімія або математика 101 0,20 

Додаток до атестата - 0,10 

Підготовчі курси - 0,05 
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 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ 

 Студентами магістратури ІВТ можуть стати бакалаври природничих і 

інформаційно-математичних спеціальностей (фізики, хіміки, біологи, математики, 

кібернетики, комп’ютерні, програмні та системні інженери та ін.), а також 

випускники будь-якої іншої спеціальності, що мають диплом за ОР «Бакалавр»).  

  

Напрями підготовки за освітнім рівнем «МАГІСТР»:  

102 —  високі технології (хімія та наноматеріали);  

   ліцензований обсяг прийому 10 осіб; 

102 —  високі технології (хемоінформатика);  

(програма подвійного дипломування із Страсбурзьким університетом) 

162 —  високі технології (біотехнологія);  

   ліцензований обсяг прийому 20 осіб; 

105 — високі технології (прикладна фізика та наноматеріали);  

   ліцензований обсяг прийому 35 осіб. 

 Випробування до вступу в магістратуру: 

 спеціальність; 

 іноземна мова (іспит або міжнародний сертифікат IELTS, TOEFL, DaF та ін.) 

 додаткове вступне випробування, що має форму тесту (лише у випадку 

перехресного вступу — вступ не по спеціальності). 

 Інформація про умови навчання в ІВТ за ОР «МАГІСТР»:  

державна форма навчання; 

навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом); 

тривалість навчання — 2 роки; 

студенти, як правило, забезпечуються гуртожитком. 

 
З більш детальною інформацією про вступ до бакалаврату/

магістратури ІВТ можна ознайомитися за посиланням 

http://iht.univ.kiev.ua/content/правила-прийому 

  

Інформація для 

вступників 

Графік вступної 

кампанії  

Програми для 

вступу в 

магістратуру 
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 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В ІНСТИТУТІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 БАКАЛАВРАТ 

 Навчання в бакалавраті ІВТ триває 4 роки. Студенти після вступу до Інституту 

навчаються за вибраною ними базовою спеціальністю, а також отримують 

фундаментальні міждисциплінарні знання. Студенти, що навчаються за базовими 

напрямками “фізика  (фізика нанорозмірних та низьковимірних систем)” і “прикладна 

фізика (нанофізика та наносенсорика)”, додатково поглиблено вивчають хімічні і 

біологічні  науки; студенти, які навчаються за базовим напрямком “хімія (високі 

технології)”, — фізико-математичні та біологічні науки; студенти, що навчаються за  

базовим напрямком біологія (високі технології)”, — фізико-математичні та хімічні 

науки. Нормативні базові курси викладаються за відповідними програмами фізичного, 

хімічного факультетів, факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем і 

ННЦ “Інститут  біології та медицини”. Міждисциплінарні курси читаються 

викладачами ІВТ. Курси, присвячені комп’ютерним технологіям, є в навчальних 

планах студентів усіх напрямів з першого року навчання. 

 МАГІСТРАТУРА 

 Навчання в магістратурі ІВТ триває 2 роки. Оскільки студентами ІВТ стають 

випускники-бакалаври різних факультетів та університетів (інститутів), що мають 

неоднакову базову освіту та знання, то на початку навчання студенти (крім 

випускників бакалаврату ІВТ) отримують необхідний об’єм знань з суміжних до своєї 

базової освіти наук. Бакалаври фізико-математичного напрямку слухають лекції з 

біології і хімії,  бакалаври хімічного напрямку — з фізики і біології, бакалаври  

біологічного напрямку — з фізики і хімії. 

 В подальшому студенти слухають лекції з базових спеціальностей, лекції 

міждисциплінарного циклу, лекції курсів за вибором. Цикли лекцій комплексно 

охоплюють основні актуальні напрямки і тенденції в галузях високих технологій, 

доповнюються  лабораторними роботами для практичного засвоєння  матеріалу. 

 Студенти 2-го року навчання можуть самостійно обрати курси з тих напрямів, в 

яких вони хотіли б отримати чи поглибити знання для подальшої наукової роботи. 

Студентам пропонуються три блоки дисциплін (фізичний, хімічний, біологічний) по 6 

лекційних курсів у кожному. Студенти обов’язково обирають по одному курсу з 

кожного блоку дисциплін, плюс ще 2 курси на свій вибір з будь-яких блоків. 

Більш детально з навчальними планами ІВТ можна ознайомитися на 

сайті за адресою:  

     http://iht.univ.kiev.ua/iht-lectures-info 
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 НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 Студенти ІВТ проходять практику в лабораторіях Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, зарубіжних університетах, в науково-дослідних 

інститутах НАН України, на підприємствах відповідного профілю. Виконання 

практичних і лабораторних робіт в науково-дослідних інститутах і на підприємствах 

дає можливість студентам одержати практичні знання та досвід роботи на сучасному 

науково-інженерному, виробничому обладнанні. Кращі студенти ІВТ мають 

можливість проходити практику, стажуватись, виконувати дипломні роботи в 

провідних університетах і інститутах світу, навчаючись за індивідуальною 

програмою. 

Студенти ІВТ під час стажування в Національному інституті прикладних наук 

INSA (Ліон, Франція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажування студентів ІВТ в Політехнічному інституті (Лодзь, Польща)  
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 АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА ІВТ 

 В Інституті високих технологій функціонує аспірантура (з відривом і без відриву 

від виробництва), а також докторантура. Навчання в аспірантурі або докторантурі ІВТ 

триває 4 роки. Щорічно на конкурсних засадах відбувається набір близько 10 

аспірантів та 1-2 докторантів. Зараз в ІВТ навчається 30 аспірантів і 1 докторант. 

Прийом в аспірантуру здійснюється один раз на рік. 

 зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної 

спеціальності). Складовою іспиту зі спеціальності є оцінювання дослідницької 

пропозиції. Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений 

вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього 

дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та 

зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо; 

 додаткові вступні випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до 

аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх 

дипломі магістра (спеціаліста); 

 з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти. 

Аспірантам і докторантам надається стипендія і гуртожиток. 

 Набір в аспірантуру ІВТ проводиться за всіма спеціальностями, що представлені 

в наукових групах інституту, зокрема: 

 01.04.10 — фізика напівпровідників і діелектриків; 

 01.04.11 — магнетизм; 

 02.00.03 — органічна хімія; 

 03.00.03 — молекулярна біологія; 

 03.00.02 — біофізика; 

 03.00.20 — біотехнологія. 

 Аспіранти і докторанти мають можливість навчатись у спільних із закордонними 

університетами аспірантурах і докторантурах. 

Вручення посвідчень аспіранта і свідоцтв про закінчення аспірантури 
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СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 Інститут високих технологій у своєму складі має чотири кафедри, науково-

навчальні та науково-дослідні лабораторії.  

Кафедри 

 Кафедра нанофізики конденсованих середовищ 

 Кафедра супрамолекулярної хімії 

 Кафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики 

 Кафедра теоретичних основ високих технологій 

Науково-дослідна частина (наукові лабораторії) 

 НДЛ “Фізика і техніка напівпровідників” 

  Сектор “Технологічні методи наноелектроніки”  

 НДЛ “Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі” 

  Сектор “Комп’ютерні технології в освіті” 

 НДЛ “Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів” 

  Сектор “Прикладні розробки та впровадження”  

 НДЛ “Технології та досліджень матеріалів і структур” 

 

 Крім викладачів та наукових співробітників ІВТ, фундаментальну та спеціальну 

підготовку бакалаврів та магістрів забезпечують викладачі інших факультетів та 

інститутів університету, науковці інститутів-партнерів НАН України. В Інституті 

створені всі умови для органічного поєднання наукових досліджень та навчання. 

Наукові дослідження проводяться під керівництвом провідних вчених у таких 

галузях, як нанотехнологія, сучасні матеріали, супрамолекулярна та медична  хімія, 

біотехнологія, альтернативні джерела енергії. Студенти ІВТ беруть участь у 

регулярних наукових семінарах дослідницьких груп. Захист випускних дипломних 

робіт проводиться у вигляді наукової конференції, як правило, студенти-випускники 

мають публікації в провідних фахових журналах. 
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 Постійно відбувається моніторинг успішності кожного студента, враховуючи 

активність протягом семестру в навчанні і науковій роботі, а також результати іспитів 

та конференцій. Найбільш успішні студенти, як  правило, мають змогу стажуватися за 

кордоном в провідних університетах та наукових центрах, зокрема в рамках 

європейських програм ЕРАЗМУС ПЛЮС (Еразмус Мундус та ТЕМПУС). 

Студенти на стажуванні в рамках програми ТЕМПУС в Інституті нанотехнологій 

INSA у Франції та  у Політехнічному інституті в Польщі  

 

 За рахунок тісної взаємодії з інститутами Національної академії наук України в 

Інституті створені спільні навчально-наукові лабораторії, де є всі умови як для 

навчання, так і для проведення наукових досліджень: необхідна матеріальна  база, 

доступ до сучасної науково-технічної  літератури, обчислювальної техніки, 

новітнього дослідницького обладнання; забезпечується ефективна взаємодія 

науковців інституту з провідними науковими колективами в Україні та за кордоном.  

Завдяки  підтримці ректорату університету, наші студенти беруть участь в роботі 

міжнародних конференцій, а стажування студентів у провідних наукових центрах 

Європи інтегруються в навчальний план. 

 Наш досвід показав, що створені співробітниками ІВТ навчальні програми є 

досить ефективними, гнучкими і перспективними. Випускники ІВТ впевнено 

заявляють про рівень своєї освіти. Багато з них завдяки своїм науковим публікаціям і 

за результатами стажування за кордоном отримують запрошення для навчання в 

аспірантурі провідних університетів і наукових інститутів Європи (Швейцарія,  

Франція, Чехія, Німеччина). Більше третини наших випускників залишаються на 

навчання в аспірантурі ІВТ та інститутах НАН України. 
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 За останні 4 роки серед магістрів ІВТ для участі в конкурсі студентів у рамках 

стипендіальної програми “Завтра UA” було рекомендовано 13 студентів. Дев’ять з 

них стали стипендіатами цієї програми. За підсумками успішності кожного року  

декілька студентів отримують підвищені іменні стипендії. 

 В інституті з високою ефективністю працює аспірантура: приблизно 75% 

вступників до аспірантури представляють дисертації до захисту в терміни, 

передбачені відповідними планами роботи.    

 

Студенти ІВТ беруть участь у міжнародних наукових конференціях 
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 КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 КАФЕДРА НАНОФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ  

 На кафедрі працюють 9 викладачів 

(4 доктори та 5 кандидатів наук). 

Проводяться роботи зі створення 

напівпровідникових гетероструктур, 

наноструктурованих напівпровідникових 

матеріалів, наночастинок в твердотільній 

матриці та рідинах, квантових точок, 

фотонних кристалів ,  пористих 

напівпровідників і діелектриків, 

аерогелів, нанотрубок, нанокераміки, 

високотемпературних надпровідників, 

органічних  напівпровідників та 

досліджуються їх фізичні властивості. 

 

  Роботи кафедри спрямовані на 

встановлення фундаментального зв’язку: 

хімічний склад — атомна структура — 

мікроструктура — макровластивості. 

Фундаментальні дослідження дають 

змогу створити новітні технології, що 

можуть мати безпосереднє практичне 

застосування. Наприклад, на кафедрі 

було розроблене та запатентоване 

портативне джерело енергії на основі 

водневої енергетики та пористого 

кремнію. 10 грам нанопоруватого 

матеріалу цього джерела забезпечують 11 

годин безперебійної роботи в режимі, в 

якому звичайні іон-літієві батареї 

працюють лише 1 годину. 

  

  

  

 

Завідувач кафедри проф., д. ф.-м. н. 

В. А. Скришевський 

 

Пористий карбід кремнію 3С-SiC (a), 

порошок (b) та колоїдний розчин (c) 

 

Діюча модель, яка демонструє прин-

цип роботи водневого джерела 

енергії 



16 

 

 Спільно з інститутом INSA Ліон (Франція) розроблено фотоелектричний 

сенсор (“електронний язик”), який може використовуватися для детектування 

різних речовин у повітрі, продуктах харчування, рідинах, тощо. Робота сенсору 

базується на використанні гетероструктур, основою яких є кремнієва пластина. Під 

дією світла сенсор генерує електричний сигнал, параметри якого дуже чутливі до 

хімічного складу речовин, що аналізуються.   

 

 

 

 

 

 

 

Фотоелектричний сенсор (“електронний язик”) 

 Розробка захищена міжнародним патентом, співвласником якого є Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, та опублікована у 

високорейтинговому міждисциплінарному журналі “ACS Applied Materials and 

Interfaces” (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am5058162). Американське хімічне 

товариство (ACS) поширило прес-реліз для інформування бізнесової та наукової 

спільноти про цю  розробку вчених  ІВТ. 

 Студенти ІВТ на практиці в наукових лабораторіях українських і закордонних 
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 Спільно з вченими хімічного факультету науковці кафедри розробили метод 

флуоресцентної візуалізації клітин за допомогою напівпровідникових нанорозмірних 

частинок, отриманих з карбіду кремнію. На рисунку проілюстровано, як за 

допомогою таких частинок можна отримати чіткі зображення клітин в об’єктиві 

флуоресцентного мікроскопа, причому зміна хімічної природи поверхні 

наночастинок приводить до зміни в селективності проникнення наночастинок в різні 

органели клітин. 

 

 

 

 

 

 

Зображення клітин 3T3-L1, отримане за допомогою флуоресцентного оптичного 

мікроскопа  

Модуль кремнієвих елементів, розроблений в ІВТ, та диплом виставки  

 Модуль кремнієвих сонячних елементів, розроблений науковцями кафедри 

спільно з колегами з Інституту фізики напівпровідників НАН України ім. 

В. Є. Лашкарьова (параметри: напруга холостого ходу Uxx  = 22.5 В, потужність 150 

Вт, ККД сонячних елементів 18.5%, габарити: 1620х700х20 см, вага 19.2 кг), 

отримав Диплом Міжнародного науково-технологічного форуму “Наука, інновації, 

технології” у 2012 році. 
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 Наукові дослідження проводяться в співпраці з вченими Франції, 

Німеччини, Великобританії в рамках спільних наукових програм та грантів. 

 Викладачі кафедри в рамках проекту TEMPUS впроваджують в Інституті 

нову магістерську спеціалізацію Master of “Engineering in Microsystems 

Design”. За час виконання проекту (2012-2015 pp.) в IBT створені 

лабораторії з проектування та дослідження мікросистемних пристроїв. 

 Викладачі кафедри читають такі курси: 

• фізичні принципи сенсорики; 

• комп’ютерне моделювання в природничих науках; 

• наноматеріали та структури на їх основі, оптичні та квантові 

комп’ютери; 

 твердотільна мікро- та нанотехнологія;  

 деградація та надійність матеріалів та структур на їх основі; 

• електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень; 

• цифрові технології у науковому експерименті; 

• напівпровідникові сенсори; 

• функціональні неорганічні матеріали; 

 відновлювальні джерела енергії. 

 

 Розробки викладачів та  науковців кафедри високо оцінені державою. Державні 

премії України в галузі науки і техніки отримали: у 2009 році — професор 

Вербицький В. Г. в складі колективу за роботу “Розробка високоефективних 

технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі”; у 2011 році — 

професор Євтух А. А. у складі колективу за роботу “Мікроелектронні датчики 

нового покоління для інтелектуальних систем”; у 2012 році — професор 

Скришевський В. А. у складі колективу за роботу “Ключові технології виробництва   

кремнієвих  сонячних  елементів та енергетичних систем на їх основі”.  

 У 2015 році співробітники кафедри разом з колегами  фізичного та хімічного 

факультетів та у складі наукового консорціуму, що включає Україну, Францію, 

Великобританію та Ізраїль, виграли європейський проект  «Carbon-based nano-

materials for theranostic application» (CARTHER) в рамках програми  Горизонт 2020 

(MSCA-RISE ‑ Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff  Exchange).  

Проект буде виконуватись в 2016-2019 рр. 
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 КАФЕДРА СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЇ ХІМІЇ  

На кафедрі працюють 6 викладачів (три 

доктори та три кандидати наук). 

Кафедра забезпечує викладання основ 

хімічних наук (загальної та неорганічної 

хімії, квантової хімії, фізичної та аналітичної 

хімії, хімії високомолекулярних сполук, 

колоїдної та органічної хімії), а також курсів, 

присвячених галузям знань на перетині хімії, 

фізики, матеріалознавства, біології, 

комп’ютерних технологій. 

 Серед викладачів кафедри є не тільки 

досвідчені лектори з великим стажем 

викладацької роботи, а й молоді вчені, що 

активно працюють в галузі супра-

молекулярної хімії, медичної хімії, 

матеріалознавства, нанотехнологій. 

 Співробітники кафедри працюють на 

стику наук, у галузях, де вирішальними є 

фундаментальні знання хімії, біології, 

фізики. Спільно з науково-виробничим 

підприємством “Укроргсинтез” створена 

лабораторія твердофазного пептидного 

синтезу. Дослідження проводяться на 

унікальному обладнанні — роботизованому 

пептидному синтезаторі, що дозволяє 

отримувати небіологічним шляхом сполуки, 

які відіграють мало не найважливішу роль 

для існування життя на Землі — пептиди і 

білки. НВП “Укроргсинтез”  забезпечило 

безперебійне функціонування цього приладу 

— виділило відповідні площі, реактиви, 

додаткове устаткування. Випускники нашого 

інституту успішно опанували технологію 

синтезу пептидів на синтезаторі, і отримали 

за його допомогою нові пептиди, які 

проявляють високу антимікробну активність.  

   

 

Завідувач кафедри 

проф., д. х. н. I. В. Комаров 

 

Студенти кафедри під час 

роботи на пептидному 

синтезаторі 

 

Підготовка автоклавів для 

синтезу нових хімічних 

сполук 
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 На такі пептиди сучасна фармакологія покладає великі надії як на антибіотики 

нового покоління. Проблеми з існуючими антибіотиками — їх токсичність, поява 

стійких до традиційних лікарських засобів збудників інфекцій — можуть бути 

вирішені саме у сфері пептидних антимікробних систем. 

Випускниця ІВТ Юлія Баканович за роботою на пептидному синтезаторі 

 Вчені ІВТ спільно з колегами з Karlsruhe Institute of Technology (Німеччина) 

створили антибіотики, які можна легко активувати та дезактивувати дією світла. На 

рисунку стор. 21 зображено чашку Петрі (зліва), де у поживному для бактерій S. 

xylosus середовищі один з таких фоточутливих антибіотиків було активовано 

опроміненням видимим світлом в межах круга, тоді як за його межами антибіотик 

залишився у неактивному стані. Можна бачити, що колонії бактерій  виросли тільки 

за межами області опромінення, а опромінена область прозора, без колоній (через 

неї видно зображення герба університету). На збільшеному фрагменті (справа) 

можна бачити чітку границю між областями, де колонії ростуть, і де 

фотоактивований антибіотик проявив бактерицидну дію. Вчені вважають, що такі 

фоточутливі лікарські засоби в недалекому майбутньому стануть основою сучасних 

технологій лікування локалізованих розладів — інфекцій, запалень, ракових пухлин. 

Фоточутливі лікарські засоби можна активувати тільки тоді, коли це потрібно для 

терапії, і лише в тих тканинах, де це необхідно для лікування. Після терапії такі 

лікарські засоби можуть бути дією світла дезактивовані, тобто перетворені в 

безпечні речовини з метою зменшення небажаних побічних ефектів. Результати  цих 

досліджень опубліковані в одному з найпрестижніших наукових журналів — 

Angewandte Chemie (DOI: 10.1002/anie.201310019). Стаття відмічена рецензентами 

як “особливо важлива” (Very Important Paper, VIP), а фото з чашкою Петрі 

опубліковано на обкладинці журналу.   
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 Описана вище технологія захищена міжнародним патентом, власниками якого є 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Інститут технологій 

м. Карлсруе (Німеччина). 

Журнал Angewandte Chemie зі статтею, що була визнана як “особливо важлива”. 

Фотоактивний антибіотик у чашці Петрі з колоніями бактерій  

 Вчені кафедри проводять дизайн, синтез та дослідження нанорозмірних 

молекулярних капсул. Синтезовані молекули, дизайн яких був спрямований на 

спонтанне утворення ними супрамолекулярних комплексів — нанокапсул. 

Експериментально продемонстровано, що синтезовані сполуки в розчинах 

утворюють нанокапсули, всередині яких можуть міститися різні неорганічні та 

органічні сполуки чи іони. Нанокапсули можуть бути  використані як контейнери 

молекулярного розміру для лікарських засобів, барвників. 

Молекулярні нанокапсули на основі синтезованих в ІВТ хімічних сполук 
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 Спільно з вченими кафедри нанофізики конденсованих середовищ проведені 

дослідження з використанням клітинопроникних пептидів для полегшення 

транспорту наночастинок напівпровідників в клітину з метою їх візуалізації у 

флуоресцентному мікроскопі. Показано, що клітинопроникні пептиди дійсно 

сприяють ефективному проходженню частинок, отриманих з карбіду кремнію, через 

мембрани клітин, та змінюють напрям їх транспорту в живі клітини, що може бути 

основою новітніх діагностичних та лікувальних технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клітини 3Т3-L1 під флуоресцентним мікроскопом: a) оброблені негативно 

зарядженими наночастинками; b) оброблені позитивно зарядженими 

наночастинками; c) в присутності негативно заряджених наночастинок та аргінін

-збагаченого клітинопроникного пептиду; d) в присутності позитивно заряджених 

наночастинок та клітинопроникного пептиду з залишками глутамінової кислоти 

 Спільно з кафедрою нанофізики конденсованих середовищ та Інститутом 

органічної хімії НАН України на кафедрі супрамолекулярної хімії ІВТ були створені 

ефективні люмінесцентні концентратори сонячної енергії для використання в 

сонячних батареях. Ці концентратори, що використовують у своєму складі органічні 

барвники, підвищують ККД сонячних батарей. 

 

 

 

 

 

 

 

Полімерні плівки, доповані органічними ціаніновими барвниками — флуоресцентні 

концентратори для сонячних батарей 
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У 2015 році науковцями кафедри налагоджені тісні наукові контакти з Кембри-

джським університетом (Великобританія). За результатами спільних досліджень опуб-

ліковано 2 статті у високорейтингових наукових журналах, а найголовніше – подано 

на конкурс і виграно грант за програмою Горизонт 2020 «Пептидометики з фотоконт-

рольованою біологічною активністю», де учасниками є наукові групи ІВТ, Кембридж-

ського університету, а також Інституту технологій м. Карлсруе та Латвійського Інсти-

туту органічного синтезу (м. Рига). Проект за цим грантом буде виконуватися у 2016-

2019 роках. 

Цінним надбанням Інституту за останній рік 

став новітній практикум з хімії. Обладнання 

для проведення студентських лабораторних 

робіт (практикум «Техніка та технологія 

лабораторних робіт» для студентів 1-го та 2-

го курсів, спеціальність – хімія, біологія) 

було придбане у німецькій компанії Phywe 

на приватні кошти (І.В. Комаров) і передане 

в тимчасове користування в ІВТ. 

 

Студенти ІВТ виконують лабораторні 

роботи на новому обладнанні.  

 Завідуючому кафедрою 

супрамолекулярної  хімії , 

професору І.В.Комарову в 

квітні 2015 р. було присуджено 

престижну премію Георга 

Форстера за дослідження 

фотокерованих пептидів, що є 

основою нового напрямку 

розробки лікарських засобів ─ 

нового покоління фото -

керованих антибіотиків.  
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 Наукові досягнення викладачів та співробітників кафедри публікуються в 

найпрестижніших виданнях з високим рейтингом цитування. Студенти беруть 

активну участь в сучасних наукових дослідженнях і є повноцінними авторами 

наукових публікацій. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з установами НАН 

України, зарубіжними університетами та науковими центрами у Великобританії, 

Німеччині. 

 Викладачі кафедри читають, зокрема, такі курси: 

 супрамолекулярна хімія; 

 комбінаторна хімія та технології пошуку біологічно активних речовин; 

 медична хімія; 

 методологія органічного синтезу; 

 основи сучасної спектроскопії; 

 фотопровідні полімерні композити; 

 хімія наноматеріалів; 

 хімія та фізика мультифункціональних матеріалів; 

 вибрані розділи неорганічної та органічної хімії; 

 дифракційні методи структурного аналізу; 

 електронна будова і фотоніка молекул. 

Хроматографічна лабораторія 
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КАФЕДРА МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНФОРМАТИКИ 

 На кафедрі молекулярної біотехнології та 

біоінформатики працюють 8 викладачів (5 

докторів та 3 кандидати біологічних наук).  

Напрямками роботи кафедри є дослідження 

фізико-хімічних механізмів функціонування 

живого на різних рівнях організації, 

комп’ютерна біологія і біоінформатика, in silico 

дизайн сполук як потенційних нових лікарських 

препаратів, розробка високоафінних біосенсорів 

нового покоління. 

 Значна частина наукових досліджень 

кафедри проводиться спільно з Інститутом 

молекулярної біології і генетики НАН України. 

Поєднання глибоких знань з біології, фізики та 

хімії дало змогу вченим кафедри створити 

портативні ферментні електрохімічні 

біосенсори, що є надзвичайно чутливими та 

селективними детекторами органічних сполук, в 

тому числі отруйних речовин, природних 

метаболітів, біологічно активних речовин. 

Розроблені біосенсори можуть 

використовуватися в аналізі, біохімічних 

дослідженнях, медицині, для пошуку нових 

лікарських засобів. Чутливість та селективність 

біосенсорів забезпечується використанням 

імобілізованих ферментів- біокаталізаторів, які 

спричиняють хімічні перетворення сполук, що 

піддаються аналізу. 

 На кафедрі інтенсивно розробляються 

новітні методи структурної біоінформатики для 

моделювання просторових структур білків та їх 

динаміки. Як відомо, білки можуть бути 

мішенями лікарських засобів, отже, роботи з 

моделювання їх комплексів з хімічними 

сполуками — інгібіторами  — спрямовані на 

пошук нових лікарських засобів.  

  

Завідувач кафедри, чл.-кор. НАН 

України, проф., 

д.б.н. О. І. Корнелюк 

 

Лауреат щорічної Премії 

Президента України для 

молодих вчених, наймолодший 

доктор наук України, старший 

науковий співробітник кафедри 

О.О. Броварець 

 

Студентка А. Прісс проводить 

експеримент 
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 Зокрема, перспективною мішенню для розробки селективних інгібіторів є білок 

тирозил-тРНК синтетаза збудника туберкульозу — бактерії Mycobacterium 

tuberculosis (MtTyrRS). Цей білок є критичним для життєдіяльності туберкульозної 

палички і, крім того, істотно відрізняється за своєю просторовою структурою від 

тирозил-тРНК синтетази людського організму. Саме тому високоспецифічні 

селективні інгібітори цього фермента можуть стати структурною основою для 

створення нових лікарських препаратів проти туберкульозу, значно ефективніших   

за існуючі засоби та менш токсичних для людського організму. З метою вивчення 

особливостей структури і поведінки MtTyrRS, зокрема, конформаційної рухливості 

його активного центру, проведено розрахунки молекулярної динаміки (МД) димеру 

ферменту. Завдяки цим дослідженням було отримано важливі дані про механізм 

каталітичної дії цього ферменту, які дозволяють раціонально створювати ефективні 

інгібітори цього ензиму, перспективні як протитуберкульозні лікарські засоби. 

Результати моделювання методом молекулярної  динаміки димера  MtTyrRS в 

часовому інтервалі 100 нс 

 Використання квантово-хімічних розрахунків високого рівня дає 

співробітникам кафедри можливість моделювати тонкі механізми перетворень 

молекул ДНК, зокрема досліджувати структурні механізми точкового мутагенезу. 

Відомо, що виникнення спонтанних замін азотистих основ в ланцюгу ДНК є 

природним джерелом мінливості органічного світу. Тому вивчення структурних 

основ спонтанної мінливості може виявитись ключем для розуміння як  

молекулярних, так і загальних механізмів еволюційного процесу. За допомогою 

квантово-механічних обчислювальних  підходів  співробітниками кафедри було    

чітко доведено, що обов’язковою передумовою мутаційної події є виникнення в 

складі ДНК так званих рідкісних форм азотистих основ, для яких є характерним 

наявність протонів у “незвичайних” положеннях, а також обґрунтовані структурні 

механізми виникнення цих рідкісних форм. 
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 Перерозподіл протонів в азотистих основах приводить до формування 

енергетично вигідних водневих зв’язків між некомплементарними основами і, як 

наслідок, включення “невідповідних” основ в новосинтезований ланцюг ДНК. 

Комбінація методів молекулярної механіки та квантово-хімічних розрахунків 

високого рівня дозволяє вивчати такі процеси і будову нуклеїнових кислот навіть в 

реалістичних умовах — водному середовищі в присутності іонів металів. Для 

подібних розрахунків часто використовується так звана GRID-технологія, що 

об’єднує найпотужніші комп’ютери світу в одну “супермережу”. 

Загальний вигляд молекули ДНК у водно-іонному оточенні. Оранжевим кольором 

показаний фрагмент, розрахований за допомогою методів квантової механіки, 

решта молекул системи була модельована методами класичної молекулярної 

механіки 

 

 Розробки кафедри високо оцінені державою: Премією Президента України для 

молодих учених відзначені молоді дослідники Войтешенко І. С. (2013р., за цикл 

наукових праць “Фізичні властивості, які визначають біологічну активність 

органічних молекул з електронним спряженням”, автори Мосунов А.О., Ніколаєнко 

Т. Ю., Войтешенко І. С.) та Броварець О. О. (2011р., за цикл наукових праць 

“Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та 

нуклеїнових кислот”, автори Костюков В. В., Єсилевський С. О., Потягайло А. Л., 

Броварець О. О.).  
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 Дослідження кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики проводяться 

в співробітництві з науковцями США, Канади, Польщі та інших країн. 

 Викладачі кафедри читають такі курси: 

 молекулярна біологія; 

 біоінформатика; 

 молекулярна та квантова біофізика; 

 комп'ютерна структурна біологія; 

 білково-нуклеїнове впізнавання; 

 вибрані розділи загальної біології та цитології; 

 природні сполуки та біомолекули; 

 електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень; 

 фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки; 

 сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів; 

 нанобіотехнологія; 

 електробіофізика. 

      Базовим інститутом для підготовки студентів і аспірантів кафедри є Інститут 

молекулярної біології і генетики НАН України (http://www.imbg.org.ua). Для 

підготовки студентів використовуються елементи дистанційного  навчання, зокрема 

навчальний веб-модуль  (http://edu.imbg.org.ua).  

Проф., д.б.н. С. В. Дзядевич під час 

обговорення експерименту з колегами і 

аспірантами 

Студентка М. Шелякіна під час 

проведення експерименту 

http://www.imbg.org.ua
http://edu.imbg.org.ua
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 КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

На кафедрі працюють 7 викладачів (троє 

докторів і четверо кандидатів наук). 

Як свідчить назва кафедри, її 

співробітники проводять теоретичні дослід-

ження, але їх підґрунтям  є, безумовно, 

експеримент. Більше того, вчені кафедри,  як 

і відомий психолог Курт Левін, вважають, що 

немає нічого більш практичнішого, ніж 

хороша теорія. Підтвердженням цих слів є 

останні наукові досягнення кафедри.   

Основним напрямком наукової роботи 

кафедри є теоретичне вивчення електричних, 

оптичних і магнітних властивостей 

низьковимірних систем, наноструктур і 

нанокомпозитів. 

Ця робота проводиться у співпраці з 

інститутами НАН України (Інститут фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, 

Інститут магнетизму, Інститут мікробіології і 

вірусології ім. Д. К. Заболотного), а також з 

низкою закордонних наукових центрів 

(Leibniz Institute for Solid State and Materials 

Research Dresden, Helmholtz-Zentrum Dresden

-Rossendorf, Johannes Kepler University of 

Linz, Leibniz University of Hannover). 

Студенти та аспіранти кафедри мають 

можливість проходити стажування на базі 

закордонних університетів та інститутів.  

Роботи співробітників кафедри публіку-

ються у таких престижних міжнародних 

журналах, як Physical Review та Physical 

Review Letters. Розвиваються нові напрямки 

роботи, зокрема, пов’язані з фізикою 

метаматеріалів, надхолодних  спінорних 

атомних систем в оптичних ґратках, 

квантових магнетиків. 

 
Завідувач кафедри проф., 

д. ф.-м. н. В. 3. Лозовський 

 
Студенти кафедри під час 

виконання практичних 

робіт з наноплазмоніки 

 
Аспірант кафедри 

Т. Мішакова на конференції 
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 Співробітниками та аспірантами кафедри під керівництвом проф. 

В. З. Лозовського, спільно з науковими групами проф. В. Лисенка (Інститут фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України) та проф. М. Співака (Інститут 

мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України), запропонований і 

розроблений новий підхід, що може стати основою для нових потужних методів 

антивірусної терапії. Цей підхід базується на ефекті підсилення флуктуацій 

електромагнітних полів поблизу наночастинок та наноструктурованих поверхонь. 

Коли наночастинка з певними характеристиками знаходиться поблизу віруса, такі 

підсилені поля, навіть за відсутності зовнішнього опромінення, можуть 

пошкоджувати чи деформувати зовнішню оболонку віруса, або запобігати 

проникненню віруса в клітину Цей механізм є універсальним і не залежить від 

природи вірусів. Запропонована методика була успішно випробувана для вірусів 

герпесу (HSV II) та грипу (A/FM/1/47, H1N1) на клітинних культурах: препарат 

наночастинок CeO2 або Au з розмірами 7-20 нм і концентрацією 1.5 1017 частинок/

мл виявив сильну антивірусну дію ( log ID50 > 2.0) при розведеннях до 1:80. 

Антивірусна дія препаратів наночастинок CeO2 проти вірусу герпесу HSV II була 

також підтверджена в дослідах на мишах. За результатами досліджень отримано  2 

патенти, ведуться передклінічні випробування.  

 

 

 Проф. В. З. Лозовський і його дослідницька група були серед перших 

розробників підходу ефективної сприйнятливості, який дозволяє аналізувати 

електродинамічні та оптичні властивості наносистем. На основі цього підходу ними 

побудована теорія нелінійної взаємодії ван-дер-Ваальса між наночастинками різної 

форми та розмірів, в рамках якої запропоновано механізм каталізу хімічних реакцій 

поблизу металевих наночастинок (гетерогенний нанокаталіз); побудована теорія 

взаємодії електромагнітного випромінювання з шарувато неоднорідними 

планарними системами.  

Система “вірус-наночастинки” та їх взаємодія 
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 На кафедрі проводяться дослідження, присвячені новим фазовим станам матерії, 

які виникають в низьковимірних магнітних системах (наприклад, у кристалічних ма-

теріалах, що містять ізольовані ланцюжки або площини магнітних атомів, в магнітних 

плівках та нанодротинках, а також в штучно створюваних системах атомів в оптичних 

пастках). О. К. Колежук зі співавторами вперше розробив теорію нових станів речови-

ни  ̶  так званих “хіральних” фаз, в яких за відсутності магнітного впорядкування по-

рушена симетрія між “правим” та “лівим”, а також побудував польову теорію так зва-

них “спінових нематиків”. В таких станах квантові властивості проявляються на мак-

роскопічному рівні, що робить їх цікавими в контексті пристроїв квантової обробки 

інформації. Спільно з вченими Гановерського університету, було передбачене виник-

нення хіральних фаз під дією зовнішнього магнітного поля, яке згодом було виявлене 

експериментально. Створені методи опису низькоенергетичної динаміки і квантових 

фазових переходів у магнетиках із сильною негайзенбергівською обмінною взаємоді-

єю, а також сильною спін-орбітальною взаємодією; з'ясовано умови стійкості низько-

вимірних багатокомпонентних бозонних систем. Серед останніх робіт цієї групи піо-

нерські результати щодо поведінки низькочастотної провідності в одновимірних нано-

розмірних системах і її зв’язку з концепціями квантової інформатики. 

 

 Досягнення науковців кафедри високо оцінені державою: Державну премію 

України 2013 р. в галузі науки і техніки отримав професор О. К. Колежук (у складі ав-

торського колективу) за цикл наукових праць “Нелінійні хвилі та солітони у фізиці 

конденсованого середовища”. 

 Викладачі кафедри читають, серед інших, такі курси: 

 вибрані розділи загальної та квантової фізики (для біологів і хіміків); 

 вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій (для біологів і 

хіміків); 

 фізика низьковимірних систем; 

 явища самоорганізації в фізичних, хімічних і біологічних системах; 

 технології аналізу даних в природничих науках; 

 сучасний магнетизм: від основ до нанодинаміки; 

 факультатив з фізики; 

 наноплазмоніка; 

 нестандартні методи сучасної спектроскопії нанооб’єктів фізики, хімії, біології; 

 квазичастинки та процеси переносу енергії в фізичних і біологічних системах; 

 вища математика (для бакалаврів — хіміків і біологів); 

 загальна фізика (для бакалаврів — хіміків і біологів). 
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ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 Основними напрямками наукових досліджень ІВТ є: 

 теоретичні та експериментальні дослідження спін-залежного транспорту та 

рекомбінації носіїв заряду в нанооб’єктах та напівпровідникових структурах; 

 застосування технології “ядерного зонду” в дослідженнях властивостей та в 

технологічних процесах створення  нанооб’єктів; 

 розробка та впровадження сучасних комп’ютерних технологій в  навчальний 

процес; 

 вивчення природи дефектних станів у напівпровідниках за  допомогою 

розробленого в Інституті унікального релаксаційного ємнісного спектрометра; 

 створення напівпровідникових гетероструктур та матеріалів,  наночастинок в 

твердотільній матриці та рідинах, квантових точок, пористих напівпровідників і 

діелектриків, органічних напівпровідників та дослідження їхніх фізико-хімічних 

властивостей; 

 вивчення взаємодії електромагнітного випромінювання з  речовиною, 

низьковимірними та мезоскопічними системами; 

 дослідження фізики квантових магнетиків і ультрахолодних атомних  систем в 

оптичних ґратках; 

 дослідження механізмів функціонування живого на різних рівнях  організації, 

механізмів взаємодії біополімерів між собою та з низькомолекулярними 

сполуками, in silico дизайну нових речовин з  високою біоактивністю та розробка 

біосенсорів нового покоління; 

 вивчення впливу фізико-хімічних факторів на клітинний метаболізм; 

 супрамолекулярна хімія; 

 синтез і дослідження модифікованих пептидів – потенційних  лікарських засобів. 

 Роботи проводяться в співробітництві з вченими Франції, Німеччини, 

Великобританії, Польщі та інших країн в рамках спільних наукових програм та 

грантів, з широким залученням молодих вчених та студентів. За відносно короткий 

час існування в ІВТ було створено потужний науковий колектив. На кафедрах ІВТ 

працює близько 30 штатних співробітників, в тому числі 4 члени-кореспонденти НАН 

України, близько 10 докторів та 15 кандидатів наук; 8 вчених, що мають звання 

професора. Серед співробітників ІВТ — 10 вчених, що входять до списку 100 

найбільш цитованих науковців нашого університету, а чотири з них є серед топ-100 

найцитованіших вчених України.  
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НАУКОВО-НАВЧАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ  

 До складу Інституту високих технологій входять такі науково-дослідні та науково

-навчальні лабораторії: “Фізика і техніка напівпровідників”, “Методи дослідження 

властивостей матеріалів та структур на їх основі”, “Хіміко-біологічні методи 

дослідження матеріалів”, “Технології та досліджень матеріалів і структур” .  

 Однією з найкраще оснащених є науково-навчальна лабораторія “Технології 

та дослідження матеріалів і структур”, створена в 2001 році спільно з фірмою 

“ТММ”. Унікальним обладнанням лабораторії є скануючий ядерний мікрозонд, який 

за своїми характеристиками входить до першої десятки таких установок в світі. 

Мікрозонд дозволяє отримувати пучки протонів та ядер гелію з енергією від 1 до 3 

МеВ. Розкид енергії частинок становить менше 200 еВ, що дозволяє отримувати 

високу роздільну здатність сканування та фокусувати пучок в точку діаметром менше 

за один мікрометр. Важливою особливістю установки є можливість отримання 

зовнішніх пучків іонів для прецизійного опромінення клітин та інших живих 

мікрооб’єктів в нормальних умовах лабораторії. Основними мікроаналітичними 

методиками, що застосовуються в лабораторії, є методики РІХЕ і BS. Науковці і 

студенти ІВТ, використовуючи методи індукованого протонами характеристичного 

рентгенівського випромінювання, зворотного резерфордівського розсіювання іонів, 

скануючої трансмісійної іонної мікроскопії, контрастної каналізуючої мікроскопії, 

мають можливості досліджувати нові матеріали, нано- і мікрокомпозити; аналізувати 

навколишнє середовище; вивчати пристрої електронної техніки; здійснювати 

дослідження біологічних структур, геологічних, археологічних об’єктів; розробляти 

нові технології створення елементів електроніки.  

 Сьогодні в світі активно розвивається і інше застосування скануючого ядерного 

мікрозонда — внесення дефектів структури або перебудови хімічних зв’язків між 

атомами в глибині чи в приповерхневих шарах зразка. Ця методика дістала назву РВМ 

(Proton Beam Micromachining). У цьому напрямку досліджень протонної імплантації 

головним є вплив на механічні та електронні властивості оброблюваного матеріалу.  

 

 

 

 

 

Науково-дослідна лабораторія 

“Методи дослідження 

властивостей матеріалів та 

структур на їх основі” 
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 Вченими науково-дослідної лабораторії “Методи досліджень властивостей 

матеріалів та структур на їх основі” вперше запропонована радикальна 

модифікація електричних властивостей германію пучками протонів високих енергій 

на установці ядерного мікрозонду. Було виявлено, що при опроміненні протонами 

кристалів германію протонами утворюються приховані канали з високою 

провідністю. Розглянутий спосіб протонного легування може бути використаний для 

створення високопровідних нанофрагментованих шарів і квантових точок, що 

знаходять широке застосування в сучасній мікроелектроніці.  

 Основним напрямком роботи сектору “Комп’ютерні технології в освіті”  є 

створення онлайнових  навчальних програм, заснованих на комп’ютерному 

моделюванні та імітації фізичних процесів і явищ. До завдань сектору входять: 

розробка та впровадження сучасних технологій комп’ютерної підтримки навчального 

процесу; інформаційне наповнення систем управління навчанням; створення 

електронних підручників, демонстрацій, лабораторних робіт та симуляторів, методів 

тестування, спрямованих на аналіз результатів навчального процесу; використання 

діяльнісного підходу при вивченні технічних дисциплін; розробка електронних 

курсів для самостійного вивчення. розробка дослідницьких проектів для навчання в 

групі; розробка та впровадження технологій дистанційного навчання. 

Автоматизована вимірювальна установка 

 Науково-дослідна лабораторія “Хіміко-біологічні методи дослідження 

матеріалів” проводить дослідження в галузі пошуку нових лікарських засобів, 

використовуючи найсучасніші технології. В розпорядженні співробітників 

лабораторії – обладнання для автоматизованого біологічного скрінінгу хімічних 

сполук, сучасні хроматографи, мас-спектрометри. Лабораторія обладнана комплексом 

потужних автоматичних приладів для скринінгу та біоаналітики, і включає блоки для 

клітинної та молекулярної біології.  
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 Лабораторія знаходиться на території науково-виробничого підприємства 

“Укроргсинтез”. Науковці Інституту мають змогу швидко впроваджувати свої 

розробки в галузі медичної хімії на підприємстві, основною метою якого є створення 

нових хімічних сполук – майбутніх лікарських засобів. На базі підприємства 

“Укроргсинтез” створена і активно працює лабораторія пептидного синтезу, також з 

метою знаходження серед нових пептидів кандидатів у лікарські засоби. Студенти 

Інституту проходять практику на підприємстві, а випускники мають перспективи 

працевлаштування. Слід відзначити, що “Укроргсинтез” — підприємство, що 

випускає наукоємну продукцію і входить до трійки світових лідерів у своїй галузі.  

Обладнання лабораторії “Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів” 

Hit Identification (Ca2+ Fluxes)
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Співробітники науково-дослідної лабораторії “Фізика і техніка напівпровідників” 

проводять дослідження наноструктурованих напівпровідникових матеріалів, наночас-

тинок в твердотільній матриці та рідинах, квантових точок, фотонних кристалів, по-

ристих напівпровідників і діелектриків, аерогелів, нанотрубок, нанокераміки, високо-

температурних надпровідників, органічних напівпровідників. Основною метою дослі-

джень є встановлення фундаментального зв’язку: хімічний склад — атомна структура 

— мікроструктура — макровластивості. Такі фундаментальні дослідження дають змо-

гу створити новітні технології, що можуть мати безпосереднє практичне застосуван-

ня, зокрема в галузі відновлювальних джерел енергії, моніторингу навколишнього се-

редовища та наноелектроніці. 

Науково-дослідна лабораторія “Методи дослідження властивостей матеріалів та 

структур на їх основі” 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

ІВТ має широкі міжнародні наукові зв’язки з провідними університетами, 

інститутами і дослідницькими центрами Європи, Америки і Азії. Перелік (неповний) 

міжнародних партнерів ІВТ включає Institut des Nanotechnologies de Lyon (France), 

Institut national des sciences appliquées de Lyon (France), Ecole Centrale de Lyon (France), 

Helmholtz Zentrum Berlin (Deutschland), Politecnico di Torino (Italy), Leibniz-lnstitut fur 

Molekulare Pharmakologie, (Deutschland), Karlsruhe Institute of Technology 

(Deutschland), University of Cambridge (United Kingdom), L’Université Claude Bernard 

Lyon  (France), Université de Montréal (Canada), Middle East Technical University  

(Turkey), National Chiao Tung University (Taiwan), National American University - 

Denver (USA), Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University (USA), Linnaeus 

University (Sweden), Leibniz Universität Hannover (Deutschland). Це дозволяє 

реалізовувати проекти на базі міжнародних наукових колективів, отримувати спільні 

гранти для проведення наукових досліджень (зокрема, у 2015 році науковцями ІВТ 

виграно два спільних гранти в рамках європейської програми “Горизонт 2020”), 

здійснювати відрядження студентів, аспірантів і співробітників ІВТ з метою 

стажування, наукових досліджень, підвищення кваліфікації. Гнучкий навчальний план 

дозволяє студентам ІВТ брали участь у конференціях, проходити стажування в 

закордонних вузах, навчатись в спільній магістратурі і аспірантурі, поєднуючи роботу 

в українських і закордонних лабораторіях. 

Карта міст світу, де проходять стажування, проводяться наукові дослідження, в 

яких брали участь в конференціях студенти, аспіранти і викладачі ІВТ 
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 ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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 СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

 Студенти ІВТ беруть активну участь в наукових олімпіадах, загально-

університетських культурних заходах, концертах, спортивних змаганнях. Вони 

неодноразово ставали переможцями і лауреатами різноманітних міжнародних і 

національних студентських олімпіад з природничих наук. 

Студентка ІВТ К.Махновець на 

Міжнародному турнірі фізиків у 

Швейцарії 
Святкування Дня ІВТ 

Студентка ІВТ Тетяна Федірко на 

конкурсі “Королева Університету”  

Команда переможців перших змагань 

ІВТ з “брейн-рингу” 

Студенти ІВТ перед захистом дипломних 

робіт 

Студентка ІВТ Юлія Осьмак, Майстер 

спорту України, член юнацької збірної 

України з шахів  
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ВИПУСКНИКИ ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Випускники 2012 року і викладачі ІВТ 

Випускники 2015 року 
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ВИПУСКНИКИ ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Працевлаштування 
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СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК 

 Студенти ІВТ забезпечуються гуртожитком блочного типу. Кімнати обладнані 

всім необхідним для проживання і навчання, мають доступ до мережі Інтернет. Всі 

студенти ІВТ мешкають на одному поверсі, що полегшує спілкування і підготовку до 

занять. Гуртожиток знаходиться на відстані 5-7 хвилин пішої ходи від навчальних 

корпусів і метро. 

2-місні і 3-місні кімнати з вбудованими меблями для проживання студентів  

Кухня в гуртожитку Вестибюль гуртожитку 

Гуртожиток ІВТ на карті м. Києва 
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 ДЕРЖАВНІ І МІЖНАРОДНІ НАГОРОДИ, ОТРИМАНІ 

СПІВРОБІТНИКАМИ ТА СТУДЕНТАМИ ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Міжнародні нагороди 

2015 рік: д.х.н., проф. І.В. Комаров –  Georg Forster Research Award 2015 (премія 

Фонду Гумбольдта). 

2016 рік: д.б.н., проф., чл.-кор. НАНУ Д.М. Говорун та д.ф.-м.н., с.н.с. 

О.О. Броварець – міжнародна премія SCOPUS AWARDS UKRAINE 2016 

у номінації “Найкращий колектив учених, який досяг значних наукових 

результатів без західних колаборацій”. 

Державна премія України в галузі науки і техніки  

2013 рік: д.ф.-м.н., проф. О.К. Колежук – за цикл наукових праць “Нелінійні хвилі 

та солітони у фізиці конденсованого середовища” ; 

2012 рік: д.ф.-м.н., проф. В.А. Скришевський – за роботу “Ключові технології 

виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх 

основі”; 

2011 рік: д.б.н., проф. С.В. Дзядевич, д. ф.-м. н., проф. А. А. Євтух – за роботу 

“Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних 

систем”; 

2009 рік: д.ф.-м.н., проф. В.Г. Вербицький – за розробку високоефективних 

технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі. 

Присвоєно почесні звання “Заслужений діяч науки і техніки Україн́и” 

2016 рік: д.ф.-м.н., проф. В.А. Скришевський; 

2016 рік: д.х.н., проф. І.В. Комаров. 

Премiя Президента України для молодих вчених 

2013 рік: к.ф.-м.н. І.С. Войтешенко – за цикл наукових праць “Фізичні властивості, 

які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним 

спряженням”; 

2011 рік: к.б.н. В.М. Пєшкова – за роботу “Ензиматичні та біосенсорні підходи для 

контролю якості харчових продуктів”; 

2010 рік: к.ф.-м.н. О.О. Броварець  – за роботу “Біологічно важливі структурно-

конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот”. 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України  

2010 рік: к.ф.-м.н. О.О. Броварець  – номінація “За наукові досягнення”.     

Грамота Президії НАН України  

2011 рік: студентка М. К. Шелякіна  – за серію робіт “Функціонування чутливих 

елементів біосенсорів та їх оптимізація для аналізу токсичних речовин”.  

Премія НАН України за кращі наукові роботи для молодих вчених  

2013 рік: к.ф.-м.н. О.О. Броварець  – за серію наукових робіт “Природа спонтанних 

точкових мутацій ДНК: квантово-хімічні моделі”.  
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