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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними процесами поглинання, 

перетворення і випромінювання світлової енергії в молекулах, виявлення зв‘язку цих процесів 

з електронною будовою молекул, опанування стратегії і тактики цілеспрямованного пошуку 

нових сполук з наперед заданими властивостями для  світлочутливих материалів, а також 

новітніх технологій оптоелектроніки, лазерної техніки, голографії, фотовольтаіки, біології та 

медицини. Розглянути особливості явищ фотоніки, які виникають на нанорозмірному рівні. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

Базові знання з фізики та хімії. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Електронна будова і фотоніка молекул» є однією з базових у підготовці 

фахівців у міждисциплінарній  галузі хімії, фізики і фотобіології, оскільки дає можливість 

опанувати знання щодо електронної і просторової будови молекул, їх люмінесцентної 

здатності, сольватохромії і асоціації у різних агрегатних станах і середовищах, шляхах 

перетворення світлової енергії, що є керівництвом для цілеспрямованого створення нових 

молекул для лазерної техніки, сенсибілізації фотоматеріалів, інформаційних технологій, 

голографії. оптоелектроніки, електролюмінесценції, фотовольтаіки, фотодинамічної терапії та 

біоіміджу в медицині і біології. Студенти познайомляться з фотонікою основних класів 

хімічних сполук, їх зв’язком зі структурою молекул, з сучасними квантово-хімічними 

методами розрахунку електронної будови молекул в основному і збудженому станах з метою 

прогнозування їх фотофізичних і фотохімічних властивостей. Будуть розглянуті реальні 

приклади застосування фотоактивних речовин в сучасних прикладних сферах. Також буде 

надано інформацію про явища фотоніки у нанорозмірних структурах та їх застосування. 

 

4. Завдання дисципліни:  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 
К01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

К02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

К04. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

К08. Здатність здійснювати пошук необхідної інформації в науковій і технічній літературі, базах даних та інших 

джерелах.  

К09. Здатність відбирати та аналізувати релевантні дані, у тому числі за допомогою сучасних методів аналізу 

даних і спеціалізованого програмного забезпечення. 

К23.Здатність розробляти/застосовувати комбіновані біотехнології за допомогою міждисциплінарних підходів, 

зокрема, з використанням технологій матеріалознавства та хімічних технологій. 

К24. Здатність застосовувати методи біоінформатики та обчислювальної структурної біології для раціонального 

дизайну (біо)молекул та матеріалів з заданою біологічною активністю. 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати шляхи дезактивації електронно-

збудженого стану молекул, електронні стани 

в нанорозмірних об’єктах 

Лекції Модульна контрольна 

робота: 4 запитання 

15% 

 

 

1.2 Знати основні квантово-хімічні методи 

розрахунку електронної і стеричної будови 

молекул, розрахунку електронних рівнів 

наноструктур 

Лекції Модульна контрольна 

робота: 3 запитання 

10% 



1.3 Знати типи сольватохромії (позитивну, 

негативну, реверсивну) молекул і 

міжмолекулярні взаємодії, що її 

спричиняють. 

Лекції Модульна контрольна 

робота: 1-2 запитання 

5% 

1.4 Знати перелік задач сучасної біотехнології, 

до розв’язання яких застосовуються методи 

фотоніки 

Самостійна робота 

студента 

Доповідь під час 

інтерактивних лекцій: 

зміст 

5% 

2.1 Вміти застосовувати спеціальне програмне 

забезпечення для розв’язання задач фотоніки 

молекул та наноструктур та створення 

комп’ютерних моделей реальних об’єктів та 

процесів. 

Практичні роботи Семестрова робота 

студента: опис 

результатів 

25% 

 

 

 

3.1 Вміти донести інформацію про постановку 

задач фотоніки сучасних перетворювачів 

світлової енергії до аудиторії. 

Самостійна робота 

студента 

Доповідь під час 

інтерактивних лекцій: 

якість представлення 

5% 

4.1 Прийняти і обґрунтувати рішення щодо 

вибору методу. 

Інтерактивні лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота 

студента 

Семестрова робота 

студента.  

Розв’язання задачі на 

семінарських заняттях 

20% 

 

 

15% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 

ПР04. Вміти обирати та застосовувати найбільш придатні методи 

математичного моделювання та оптимізації при розробленні науково-

технічних проектів. 
 +   +  + 

ПР08. Планувати та управляти науково-дослідними, науково-

технічними та/або виробничими проектами у галузі біотехнології, 

базуючись на сучасних тенденціях розвитку науки, техніки та 

суспільства. 

+ + + +    

ПР11. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною 

мовами, обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, інновації та/або управління виробництвом і біотехнології. 
   +  +  

ПР18. Знаходити необхідну інформацію у науковій та довідниковій 

літературі, електронних базах, інших джерелах інформації, оцінювати 

її релевантність та достовірність. 
   +  + + 

ПР19. Оцінювати актуальність досліджуваних наукових  проблем, 

придатність відомих наукових методів для їх дослідження на основі 

аналізу наявних даних та публікацій у провідних виданнях. 
+ + + +    

ПР25. Застосовувати сучасні технології матеріалознавства та хімічні 

технології для розробки/використання новітніх комбінованих 

біотехнологій. 
+ + + + +   

ПР26. Застосовувати методи біоінформатики та обчислювальної 

структурної біології для раціонального дизайну (біо)молекул та 

матеріалів з заданою біологічною активністю. 
+ + +  +  + 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота: РН 1.1-1.3, 4.1 -  40 балів/24 бали. 

2. Самостійна семестрова робота: РН 2.1. - 48 балів/32 бали.          

3. Доповідь під час лекції: РН 1.4,3.1 - 12 балів/6 балів.  

Усього: 100 балів/60 балів. 

- підсумкове оцінювання: відсутнє. 

 

Оцінювання Min Max 

Семестрове оцінювання 60 100 

Всього 60 100 

 

7.2 Організація оцінювання:  

На початку семестру студенти отримують теми для підготовки коротких (3-5 хвилин) 

доповідей під час проведення лекцій. Починаючи з 2 лекційного заняття студенти роблять свої 

доповіді із використанням будь-яких методів та форм представлення інформації: зміст доповіді 

оцінюється з точки зору її новизни, актуальності, науковості (використання наукових джерел 

інформації) та повноти викладення у 7 балів, а якість донесення інформації до аудиторії – у 5 

балів. Мінімум за дане завдання – 6 балів – може бути отримано за умови підготовки доповіді 

у текстовому форматі  з презентацією без усної доповіді під час лекції. 

Після другого практичного заняття студенти отримують індивідуальні завдання до семестрової 

роботи.  

У кінці семестру після завершення вивчення тем на останньому практичному занятті (№10) 

проводиться модульна контрольна робота. Контрольна робота спрямована на визначення рівня 

знань студентами матеріалів лекцій за весь семестр та вміння застосовувати отримані знання 

до розв’язання задач. Результати контрольної роботи студенти дізнаються у той самий день. 

Контрольна робота вважається складеною, якщо студент розв’язав задачу та надав хоча короткі 

відповіді на кожне з запитань. У цьому випадку він отримує мінімально можливу оцінку за 

контрольну робота – 24 бали. У випадку неуспішного написання контрольної роботи студенту 

дозволяється один раз її перескласти. 

Студент отримує залік лише за умови успішного виконання кожного з трьох оцінювань хоча б 

на мінімально можливий бал: підготовку доповіді, розв’язання семестрової роботи та 

написання модульної контрольної роботи.   

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100% 

Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 

Незадовільно / Fail 0-59% 

 

 

 

 

 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій  і  лабораторних 

занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійн
а робота 

Розділ 1   

1 

Вступ. 

Тема 1  Вступ. Визначення поняття фотоніки і кола 

проблем, які вона вивчає. Фотофізичні і фотохімічні 

процеси в органічних і біологічних молекулах. Фізика і 

хімія зору. Фізична теорія кольоровості. Адитивний та 

субтрактивний методи одержання кольору. 

2   

2 
Тема 2  Фізика і хімія зору. Фізична теорія кольоровості. 

Адитивний та субтрактивний методи одержання кольору. 
2   

 
Самостійна робота. Фотосинтез у природі і живих 

організмах. 
  20 

3 
Тема 3.  Фотосенсибілізація. Чорно-білий і кольровий 

фотографічний процес. Фізико-хімія реєструвальних 

середовищ сучасних оптичних лазерних дисків. 
2   

4 

Тема 4. Поняття і закони фотохімії. Енергетичні та 

хвильові характеристики. Взаємозв`язок між ними. Закон 

Ламберта - Бугера - Бера. Принцип Франка - Кондона. 

Інтенсивність вібронних переходів. 

2   

 
Практична робота. Обробка експериментальних 

електронних спектрів поглинання молекул. Визначення 

екстинкцій і сили осцілятора. 
 2  

 
Практична робота. Перевірка закону Ламберта - Бугера – 

Бера різноманітних хромофорних сполук. 
 2  

5 

Тема 5.  Типи електронних переходів в органічних 

молекулах. Дозволені і заборонені переходи.  Вимушене 

випромінювання. Лазери. Двофотонні процеси. Квантово-

хімічний аналіз електронної будови молекул в основному і 

збудженому станах. 

2   

 
Самостійна робота. Нелінійно-оптичні ефекти в 

хромофорах. Застосування дфотонних процесів для 

діагностики аномалій біомолекул.  
  20 

 Розділ 2    

6 

Тема 6.  Діаграма Яблонського. Синглетний і триплетний 

стани. Дезактивація збудженого стану. Випромінювальні 

та безвипромінювальні процеси.  Коливальна  релаксація. 

Внутрішня та інтеркомбінаційна конверсія.  Квантовий 

вихід люмінесценції. 

2   

 
Практична робота. Експериментальне визначення 

відносного квантового вихода флуоресценції.  
 2  

7 

Тема 7.  Перенос енергії. Динамічне та статичне гасіння 

люмінесценції.  Кінетика люмінесценції, Рівняння Штерна 

- Фольмера. Фотоперенос електрону. Прикладні аспекти 

переносу електрону та енергії. 

2   

8 
Тема 8 Фотоперенос електрону. Прикладні аспекти 

переносу електрону та енергії. 
2   

 
Практична робота. Експериментальне визначення 

констант Штерна-Фольмера на прикладі молекул ДНК. 
 2  

 
Самостійна робота. Біохемілюмінесценція. Механізм дії. 

Розповсюдження у природі. 
  10 

9 

Тема 9.  Фотоніка основних класів органічних сполук. 

Алкани та їх похідні. Галоїдзаміщені сполуки, спирти, 

меркаптани, аміни, етери, Алкени. Карбонільні та 

карбоксильні сполуки. Тіакарбонільні сполуки. азометини. 

Нітро - та нітрозосполуки. Спряжені полієнові системи. 

Алкіни. Поліалкіни. Ароматичні сполуки Гетероциклічні 

сполуки. 

2   



 
Практична робота. Вирішення задач по фотоніці 

основних класів органічних і неорганічних сполук. 
 4  

10 
Тема 10.  Електростатичні та електродинамічні 

міжмолекулярні взаємодії. Позитивна, негативна та 

обернена сольватохромія і сольватофлуорохромія.  
2   

11 
Тема 11.  Ассоціація молекул. Н- та J- агрегати. 

Фотодимери, ексимери та ексиплекси. Комплекси з 

переносом заряду. 
2   

 Практична робота. Модульна контрольна робота  2  

 Розділ 3    

12 

Тема 12.  Сенсибілізація і десенсибілізація синглетного 

кисню. Фотодинамічна терапія. Шляхи підвищення 

фотостабільності функціональних матеріалів на основі 

органічних сполук. 

2   

 

Самостійна робота. Нобелівська премія 2008 р. за 

відкриття зеленого флуоресцентного білка. Історія 

відкриття. Будова та спектрально-флуоресцентні 

властивості цього білка. Застосування. Нові різно 

кольорові білки. Останні досягнення  

  30 

13 

Тема 13. Критерії пошуку органічних сполук для 

активних лазерних середовищ, модуляції лазерного 

випромінювання, фотовольтаіки, електролюмінесценції, 

голографії та флуоресцентних зондів для біології та 

медицини. 

2   

14 
Тема 14. Фотонні явища в нанорозмірних структурах. 

Матеріали для нанофотоніки. Біоматеріали для 

нанофотоніки. 
4  10 

15 
Тема 15. Надпровідні джерела та детектори 

електромагнітного випромінювання на основі 

наноматеріалів. Застосування в біології та біотехнології. 
4 2 10 

16 
Тема 16. Напівпровідникові та органічні лазери. Зв’язок 

біотехнологій та лазерної техніки. 
4 2 10 

17 
Тема 17. Біоматеріали у сонячні енергетиці. Нелінійна 

оптика та мініатюризація фотонних пристроїв. 
2 2 10 

 ВСЬОГО 40 20 120 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

Лекцій – 40 год. 

Практичні заняття - 20 год. 

Самостійна робота - 120 год. 
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