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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни 
 

 Вступ . Даний курс охоплює наукові досягнення в галузі синтезу і дослідження 
сполук, що поєднують декілька властивостей, які можуть знайти практичне 
застосування. Такі сполуки можна умовно поділити на дві категорії: (1) сполуки, в яких 
вплив, пов’язаний з існуванням однієї властивості, змінює характеристики, пов’язані з 
існуванням іншої властивості, та (2) сполуки, в яких існування однієї властивості 
полегшує застосування, пов’язане з іншою властивістю. Відповідно, навчальний курс 
побудований по принципу ―властивість-властивість‖, він не базується на будь-якому 
окремому класі хімічних сполук, а включає приклади з різних розділів хімії і 
матеріалознавства. Зокрема, в курсі розглядаються магнітні, спектральні, 
люмінесцентні, сорбційні, електропровідні властивості окремих сполук, композитів і 
матеріалів на їх основі. Основою курсу є результати наукових робіт, опубліковані в 21-
му столітті. Відповідно, на теперішній час практично немає учбової літератури, що 
точно відповідає програмі курсу.  
 Дисципліна «Хімія і фізика мільтифункціональних матеріалів» є базовою 
дисципліною для спеціальності «Високі технології». Вона викладається протягом 1-го 
семестру магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS), що становить 51 годину аудиторних занять (з них 34 години лекцій, 17 
годин практичних занять) та 57 годин самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит. 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Хімія і фізика мільтифункціональних 
матеріалів»:  

- надати студентам базові знання з створення і використання 
мультифункціональних матеріалів;  

- зрозуміти, які характеристики мають бути у речовини, щоб вона могла стати 
основою для створення мультифункціонального матеріалу; 

- надати студентам базові знання щодо можливих сфер використання 
мультифункціональних матеріалів. 

 
Предмет навчальної дисципліни «Хімія і фізика мільтифункціональних 

матеріалів» включає загальну хімію, неорганічну хімію, фізичну хімію, органічну хімію, 
хімію високомолекулярних сполук, колоїдну хімію, біохімію. 

 
Вимоги до знань та вмінь. 
Знати: що таке мультифункціональний матеріал і які характеристики можуть 

дозволити відносити матеріал до мультифункціональних, які є сучасні світові 
досягнення в цій галузі, які властивості можуть бути поєднані в одній речовини і як одна 
властивість може впливати на іншу, розуміти механізми, якими передається такий 
вплив, які принципи використовуються наразі для поєднання декількох властивостей в 
одній сполуці і які можуть бути сфери застосування означених матеріалів. 

Вміти: пояснювати причини виникнення певних магнітних, спектральних, 
люмінесцентних, сорбційних і електропровідних властивостей в хімічних речовинах і 
композитах, вміти передбачувати зміну таких властивостей при заданому зовнішньому 
впливі на речовину або при зміні її будови. 

   
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна «Хімія і фізика 

мільтифункціональних матеріалів» є спеціальною дисципліною, для вивчення якої 
потрібні базові знання з більшості курсів з циклів фундаментальної природничо-
наукової підготовки та професійної підготовки.  

 
 Система контролю знань та умови підсумкового контролю. Навчальна 
дисципліна «Хімія і фізика мільтифункціональних матеріалів» оцінюється за модульно-
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рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів. Результати навчальної 
діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою. 
Поточний контроль: оцінювання домашніх завдань та завдань самостійної роботи 
(кількість балів зазначена в табл. 1). 
Модульний контроль: дві модульних контрольних роботи (кількість балів зазначена в 
табл. 1, модульні контрольні роботи проводяться викладачем на семінарських заняттях 
обсягом 2 години кожна). 
Підсумкова оцінка розраховується за накопичувальною системою. При цьому 
максимальна кількість балів встановлюється наступним чином: 

 за змістовий модуль №1 – 20 балів; 

 за змістовий модуль №2 – 20 балів; 
 
 

Максимальна кількість балів Вид контролю 
Змістовий 

модуль 
№ 1 

Змістовий 
модуль 

№ 2 

Комплексний 
підсумковий 

контроль 
(екзамен) 

Підсумкова 
оцінка 

за модульну контрольну роботу 10 10 60  

за активність на заняттях, 
виконання завдань самостійної 
роботи 

10 10   

Всього 20 20 60 100 

 
Табл.1. Система поточного та підсумкового контролю. 

 
 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 

Шкала відповідності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 
сумарну оцінку за два змістовні модулі, яка менше ніж 40 балів, то студент не 
допускається до екзамену і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Хімія і фізика 
мільтифункціональних матеріалів”. 
 

Тематичний план лекцій практичних та лабораторних занять 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

35 – 59 
2 незадовільно 

1 – 34 
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1 семестр 

 

 

Номер 
лекції Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 

прак-
тичні 

занят- 
тя 

лабора- 
торні 

заняття 

Контро-
льно 

модульна 
робота 

Інші 
форми 

контролю 

 
ЗМ1: Мультифункціональні магнітні сорбенти 
 

1 Поняття "мультифункціональний 
матеріал" і вимоги до них. 

2     

2 Принципи створення і особливості 
нанопористих вуглецевих і кремнеземних 
матеріалів.  

2     

3 Принципи створення і особливості 
пористих координаційних полімерів.  

2     

4 Сорбційні властивості сорбентів 
вуглецевої, силікатної природи і пористих 
координаційних сполук.  

2 2    

5 Основи молекулярного магнетизму і 
молекули-магніти.  

2 2    

6 Спін-кросовер в координаційних сполуках.  2 1,5    

7 Вплив адсорбції/десорбції субстратів на 
спектральні і магнітні властивості 
координаційних полімерів. 

2 1,5    

8 Композитні матеріали на основі магнітних 
наночастинок. 

2 2    

9 Створення і використання хіральних 
сорбентів. 

2     

 Модульна контрольна робота №1      

 

 
ЗМ2: Мультифункціональні провідні і люмінесцентні матеріали, каталізатори, 
біомолекули і молекулярні машини. 
  

10 Поєднання магнітних і електропровідних 
властивостей в координаційних сполуках.  

2 2    

11 Поєднання оптичної активності і 
нетривіальних магнітних властивостей 
координаційних сполук. 

2 2    

12 Зміна спектральних характеристик 
речовин при зміні температури або 
наявності субстратів. 

2     

13 Зміна спектральних і люмінесцентних 
характеристик речовин при взаємодії з 
субстратами. 

2 2    

14 Прояв біфункціональності у каталізі.  2 2    

15 Багатофункціональні біомолекули.  2     

16 Досягнення у галузі створення 
"молекулярних машин".  

2     

17 Застосування функціональних матеріалів 2     
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в медицині і біохімії. 

 Модульна контрольна робота №2      

 ВСЬОГО 34 17 0   
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Докладний план лекцій, семінарів та самостійних завдань 
 

1 семестр 
 

Змістовий модуль 1: «Мультифункціональні магнітні сорбенти» 
 
Лекція №1. (2 години) 
Поняття "мультифункціональний матеріал". Можливі "корисні властивості" і умови їх 
виникнення. Загальні підходи до створення мультифункціональних матеріалів. 
Поєднання властивостей, що можуть знайти практичне застосування, в одній сполуці - 
нетривіальних магнітних властивостей, здатності сорбувати певні субстрати, 
електропровідності, люмінесценції. 
 
Лекція №2. (2 години) 
Підходи до створення нанопористих вуглецевих і кремнеземним сорбентів з 
регулярними порами. Темплатний синтез. Матричний синтез - створення "нанореплік". 
Функціоналізація нанопористих матеріалів на стадії синтезу і шляхом пост-синтетичної 
модифікації.  
 
Завдання для самостійної роботи (3 години) 
Підходи до синтезу нанопористих вуглецевих і кремнеземним сорбентів з регулярними 
порами. 
 
Лекція №3. (2 години) 
Принципи створення і особливості будови пористих координаційних полімерів. 
Можливості зі створення функціоналізованих пористих структур, що відкриваються 
завдяки використанню металвмісних "будівельних блоків" з нетривіальними фізико-
хімічними (магнітними, оптичними, у тому числі люмінесцентними) властивостями. 
 
Завдання для самостійної роботи (3 години) 
Підходи до синтезу пористих координаційних полімерів. 
 
Лекція №4. (2 години) 
Особливості сорбційних властивостей сорбентів вуглецевої, силікатної природи і 
пористих координаційних сполук. Сорбція субстратів, які не здатні до специфічних 
взаємодій з каркасом сорбенту. Сорбція паливних газів - водню, метану. Фактори, що 
сприяють підвищенню сорбційної ємності по водню. 
 
Практичне заняття №1. (2 години) 
Розрахунок характеристик пористої структури (питомої площі поверхні, об'єму мікро- і 
мезопор, характеристичної енергії адсорбції) нанопористого матеріалу по 
експериментальних даних. Інтерпретація результатів експерименту. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
Сорбційні властивості пористих і непористих речовин. 
 
Лекція №5. (2 години) 
Основи молекулярного магнетизму. Поняття, які характеризують магнітні властивості 
координаційних сполук. Підходи до інтерпретації магнітних характеристик 
координаційних сполук. Молекули-магніти. Однодоменний магнетизм в координаційних 
сполуках. Повільна магнітна релаксація в координаційних сполуках. 
 
Практичне заняття №2. (2 години) 
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Інтрепретація магнетохімічного експерименту. Виведення формул для розрахунків 
енергій спінових рівнів в системах різної топології. Розрахунок величин обмінних 
інтегралів і g-факторів з експериментальних даних. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
Магнітні властивості моноядерних сполук. Розщеплення в нульовому полі і спін-
орбатільна взаємодія в іонах 3d металів. 
 
Лекція №6. (2 години) 
Спін-кросовер в координаційних сполуках. Залежність параметрів спін-кросоверу від 
наявності субстратів. Спін-кросовер, спричинений опроміненням. 
 
Практичне заняття №3. (1,5 години) 
Розрахунок характеристик молекул-магнтінів і характеристик спін-кросоверу з 
експериментальних даних. 
 
Завдання для самостійної роботи (3 години) 
Порівняння магнітних властивостей моно- і поліядерних сполук, утворених різними 
парамагнітними іонами. 
 
Лекція №7. (2 години) 
Структурна перебудова пористих координаційних полімерів при сорбції субстратів, 
здатних до утворення водневих зв'язків зі структурними елементами пористих 
координаційних полімерів. Прояв структурних перебудов, спричинених адсорбцією і 
десорбцією діамагнітних субстратів у зміні фізико-хімічних (головним чином 
спектральних і магнітних) характеристик пористих координаційних полімерів. Пористі 
координаційні полімери з регульованими магнітним властивостями. 
 
Практичне заняття №4. (1,5 години) 
Аналіз ізотерм адсорбції сполук, в яких відбувається структурна перебудова при 
заповненні пор субстратами. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 годин) 
Методи синтезу конформаційно-жорстких і конформаційно-лабільних координаційних 
полімерів. 
 
Лекція №8. (2 години) 
Основи магнетизму наночастинок. Композитні матеріали на основі магнітних 
наночастинок. Інкорпорування магнітних наночастинок в полімерні матриці. Пористі 
магнітні матеріали (магнітні сорбенти) на основі магнітних наночастинок. 
 
Практичне заняття №5. (2 години) 
Інтерпретація експериментальних даних: розрахунок розміру наночастинок з аналізу 
уширення рефлексів на рентгенівських дифрактограмах і розрахунок розподілу 
наночастинок по розміру за даними електронної мікроскопії. Визначення магнітних 
характеристик наночастинок і аналіз залежності магнітних характеристик 
(намагніченості насичення, коерцитивної сили) від розміру наночастинок. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
Вплив розміру частинок на їх фізичні і хімічні властивості. 
 
Лекція №9. (2 години) 
Принципи створення хіральних сорбентів. Застосування хіральних сорбентів для 
розділення оптичних ізомерів. 
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Модульний контроль №1 
Контрольні запитання.  

1. Які властивості мають бути у матеріалу, щоб його можна було вважати 
мультифункціональним матеріалом?  

2. Які є методи синтезу поритих матеріалів? Як визначаються чисельні 
характеристики пористої структури? 

3. Які є особливості пористих координаційних полімерів у порівнянні з сорбентами 
вуглецевої і силікатної природи?  

4. Обмінні взаємодії парамагнітних центрів в поліядерних сполуках і координаційних 
полімерах - умови виникнення, математичний опис. Які нові властивості 
виникають через існування обмінних взаємодій? 

5. Чому виникає явище "молекула-магніт" і якими характеристиками воно 
описується? 

6. Від чого залежать параметри, що характеризують обміні взаємодії в поліядерних 
сполуках? 

7. Умови виникнення спін-кросоверу в координаційних сполуках. 
8. Як може впливати адсорбція/десорбція субстратів на спектральні і магнітні 

властивості координаційних полімерів і які є механізми такого впливу? 
9. Особливості магнетизму наночастинок у порівнянні з масивними магнітами і 

поліядерними сполуками. 
10. Як створюються композитні матеріали на основі магнітних наночастинок і які вони 

можуть мати властивості у порівняння з наночастинками або немагнітними 
пористими матеріалами? 

11. Які підходи застосовуються для створення хіральних сорбентів і які є сфери 
застосування таких сорбентів? 

 
 
Самостійна робота студентів.   
Окрім опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, 
постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 
літературою; 

- виконання домашніх завдань. 
 
 

Перелік рекомендованої літератури по ЗМ №1 
 
Основна: 
 
B. Kesanli, W. Lin, Chiral porous coordination networks: rational design and applications in 
enantioselective processes, Coordination Chemistry Reviews 246 (2003) 305–326 

B. Moulton, M. J. Zaworotko Coordination polymers: toward functional transition metal 
sustained materials and supermolecules, Current Opinion in Solid State and Materials 
Science 6 (2002) 117–123 

J. J. Perry IV, J. A. Perman, M. J. Zaworotko Design and synthesis of metal–organic 
frameworks using metal–organic polyhedra as supermolecular building blocks, Chem. Soc. 
Rev., 2009, 38, 1400–1417 

C. Janiak, Engineering coordination polymers towards applications, Dalton Trans., 2003, 
2781 – 2804 

S. Kitagawa, R. Kitaura, S. Noro, Functional Porous Coordination Polymers, Angew. Chem. 
Int. Ed. 2004, 43, 2334 –2375. 
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R. E. Morris, P. S. Wheatley, Gas Storage in Nanoporous Materials, Angew. Chem. Int. Ed. 
2008, 47, 4966 – 4981 

M. Kurmoo, Magnetic metal–organic frameworks, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1353–1379 

D. Maspoch, D. Ruiz-Molina, J. Veciana, Magnetic nanoporous coordination polymers, J. 
Mater. Chem., 2004, 14, 2713 – 2723 

J. Y. Lee, O. K. Farha, J. Roberts, K. A. Scheidt, S. T. Nguyen, Joseph T. Hupp, Metal–
organic framework materials as catalysts, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1450–1459 

D. Farrusseng, S. Aguado, C. Pinel, Metal–Organic Frameworks: Opportunities for Catalysis 
Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2–14. 

 
Додаткова: 

Калинников В. Т., Ракитин Ю. А., Введение в магнетохимию, М., 1980 

Карлин Р., Магнетохимия., пер. с англ., М., 1989 

Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: Мир, 1984. 

В.В.Скопенко, Л.І.Савранський. Координаційна хімія. К.: Либідь, 1997. 

А.М.Голуб, В.В.Скопенко. Основи координаційної хімії. К.: Вища шк., 1977. 

Ю. Н. Кукушкин. Химия координационных соединений. М.: Высшая шк., 

1985. 

К. Хаускрофт, Э.Констебл ―Современный курс общей химии‖ М: Мир в 2-х 

томах, 2002. 

Дж. Хьюи ―Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная 

способность‖ М: Мир, 1988. 

Коттон Ф., Уилкинсон Д. ―Основы неорганической химии‖ М: Мир 1979. 

Кемпбел ―Современная общая химия‖ в трех томах М: Мир 1975. 
 
 
Змістовий модуль 2: «Мультифункціональні провідні і люмінесцентні матеріали, 
каталізатори, біомолекули і молекулярні машини.» 
 
Лекція №10. (2 години) 
Принципи створення електропровідних матеріалів на основі органічних і 
координаційних сполук. Підходи до поєднання магнітних і електропровідних 
властивостей в координаційних сполуках. 
 
Практичне заняття №6. (2 години) 
Інтерпретація експериментальних даних: визначення параметрів, що характеризують 
електропровідність органічних і гібридних матеріалів. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
Підходи до створення провідників на основі органічних і координаційних сполук. 
 
Лекція №11. (2 години) 
Поєднання оптичної активності і нетривіальних магнітних властивостей координаційних 
сполук. Магнетохіральний дихроїзм. Зміна здатності сполуки до обертання 
поляризованого світла при її переході в магнітно-впорядкований стан. 
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Практичне заняття №7. (2 години) 
Розгляд і обговорення підходів до введення хіральної функції в координаційні сполуки. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 годин) 
Методи введення хіральної функції в координаційні сполуки. 
 
Лекція №12. (2 години) 
Матеріали, здатні до оборотньої і необоротньої зміни спектральних характеристик 
(кольору) при зміні температури. Створення сенсорів температури і індикаторів 
наявності заданих субстратів, що працюють за принципом зміни забарвлення. Підходи 
до детектування заданих субстратів у повітрі. "Електронний ніс". 
 
Лекція №13. (2 години) 
Сольватохромізм - зміна спектральних характеристик (забарвлення) речовин при зміні 
полярності середовища. Створення матеріалів з регульованою люмінесценцією. 
Посиленні і гасіння люмінесценції при взаємодії з певними субстратами. Люмінесцентні 
сенсори. 
 
Практичне заняття №8. (2 години) 
Інтерпретація спектрів координаційних сполук 
 
Завдання для самостійної роботи (3 години)  
Електронні спектри і спектри люмінесценції координаційних і органічних сполук. 
 
Лекція №14. (2 години) 
Прояв біфункціональності у каталізі. Каталітичні властивості систем з активними 
центрами в пористих матрицях. "Ефект клітини" - реакція в закритому "нанореакторі". 
Відсіювання молекул за розміром завдяки створенню просторових ускладнень при 
доступі до активного центру каталізатору. Основи асиметричного каталізу. 
 
Практичне заняття №9. (2 години) 
Розгляд і обговорення підходів до створення переваг для заданої реакції на  певному 
каталітичному центрі шляхом обмеження доступу небажаних субстратів. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 годин)  
Каталітичні властивості координаційних сполук в гомо- і гетерогенних умовах.  
 
Лекція №15. (2 години) 
Багатофункціональні біомолекули. м-РНК, які проявляють каталітичні властивості, 
мембранні білки – рецептори, що переносять сигнали ззовні клітин всередину, білки, що 
сприймають світло і перетворюють його в нервові імпульси (родопсин). 
 
Лекція №16. (2 години) 
Досягнення у галузі створення "молекулярних машин". Моделювання механізмів із 
застосуванням окремих молекул. Створення і перспективи використання "нанороботів". 
 
Завдання для самостійної роботи (3 години)  
Аналіз відомих прикладів "молекулярних машин" - принципи створення і принципи 
роботи. 
 
Лекція №17. (2 години) 
Застосування функціоналізованих пористих матеріалів, магнітних і люмінесцентних 
сорбентів на основі наночастинок в медицині і біохімії. 
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Модульний контроль №2 
Контрольні запитання.  
1. Якими методами досягається поєднання заданих магнітних і електропровідних 

властивостей в координаційних сполуках? 
2. Якими методами досягається поєднання заданих магнітних властивостей 

координаційних сполук і здатності обертати поляризоване світло? 
3. Які нові ефекти можна очікувати від сполук, що поєднують феромагнітне 

впорядкування спінів і електропровідність або здатність обертати світло, і в чому 
причина виникнення цих ефектів? 

4. Які можуть бути причини зміни спектральних характеристик речовини при зміні 
температури або при взаємодії з певними субстратами і як це явище може бути 
використане на практиці? 

5. Які можуть бути причини зміни люмінесценції речовини при взаємодії з певними 
субстратами і як це явище може бути використане на практиці? 

6. Які особливості має каталізатор, активні центри якого розташовано в пористих 
матрицях, у порівняння з масивними каталізаторами? 

7. Які молекули природного походження можна віднести до біфункціональних і чому?  
8. Що таке "молекулярні машини" і як вони можуть бути створені? Які є перспективи 

застосування "молекулярних машин"? 
9. Які мультифункціональні матеріали можуть бути застосовані в медицині і біохімії? 

Опишіть переваги таких матеріалів. 
 
 
Самостійна робота студентів.   
Окрім опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, 
постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою 
літературою; 

- виконання домашніх завдань. 
 

Перелік рекомендованої літератури по ЗМ №2 
 

Основна: 
 

B. V. Harbuzaru, A. Corma, F. Rey, P. Atienzar, J. L. Jorda, H. Garcia, D. Ananias, L. D. 
Carlos, J. Rocha, Metal–Organic Nanoporous Structures with Anisotropic Photoluminescence 
and Magnetic Properties and Their Use as Sensors, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 1080 –
1083 

G. J. Halder, C. J. Kepert, B. Moubaraki, K. S. Murray, J. D. Cashion Guest-Dependent Spin 
Crossover in a Nanoporous Molecular Framework Material, Science, 2002, 298, 1762 

M. D. Allendorf, C. A. Bauer, R. K. Bhakta, R. J. T. Houk, Luminescent metal–organic 
frameworks, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1330–1352 

L. Ouahab, T, Enoki, Multiproperty Molecular Materials: TTF-Based Conducting and 
Magnetic Molecular Materials, Eur. J. Inorg. Chem. 2004, 933-941. 

Вилков Л. В., Пентин Ю. А. Физические методы исследования в химии. Резонансные и 
электрооптические методы. М: Высш. шк., 1989. 288 с.  

Драго Р. Физические методы в химии: В 2 т. М.: Мир, 1981. Т. 1, 2.  

Ливер Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений. М.: Мир, 1987. В 2 
томах 
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Додаткова: 
 

Лен Ж.-М. Супрамолекулярная химия. Концепции и перспективы. — Новосибирск: 
Наука. Сибирское предприятие РАН, 1998. — 333 с 

Стид Д. В., Этвуд Д. Л. Супрамолекулярная химия. В двух томах. Москва, Академкнига, 
2007. Том 1. — 480с. Том 2. — 416c 

К. Жоаким, Л. Плевер. Нанонауки. Невидимая революция. — М.: КоЛибри, 2009. 

 

 


