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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Наномеханіка і сучасні нанотехнології” складена відповідно 

до  освітньо-професійної програми підготовки  

_________________магістр____________________________________________________  
                           (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

спеціальності (напряму) ____113 - Прикладна математика__________________ 

спеціалізації _________________________________________________________ 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Наномеханіка і сучасні нанотехнології” є 

надання знань в галузі сучасної наномеханіки, нанореології, нанотрибології та 

використання відповідних методів дослідження наноструктур в сучасних 

нанотехнологіях. 

. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Наномеханіка і сучасні 

нанотехнології” є вивчення студентами основних теоретичних відомостей та набуття 

практичних навичок розв’язання конкретних задач наномеханіки, знання властивостей 

наноструктур, формування вміння використовувати прикладні пакети програм для 

розв’язання задач наномеханіки. 

 

1.3. Кількість кредитів – 6 
 

         1.4. Загальна кількість годин – 180 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

                     2-й 
йй –й6-й 

 

Семестр 

       3-й  

Лекції 

                             26 год. . 

Практичні, семінарські заняття 

                            26 год. . 

Лабораторні заняття 

-  

Самостійна робота 

                             128 
год.год. 

. 

                                      у тому числі індивідуальні завдання 

год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

Знати: 

 

1. основні типи наноструктур та методи їх створення in silico та в лабораторних умовах; 

2. механічні властивості та реологічні моделі наноструктурованих твердих та рідких середовищ; 

3. сучасну техніку дослідження механічних властивостей, деформацій та руху наноструктур та 

наноструктурованих систем, а також принципи роботи цієї техніки; 

4. сучасні MEMS системи та принципи їх роботи; 

 

Вміти:               

 
1. використовувати відомі та будувати нові реологічні співвідношення для рідких та твердих 

матеріалів на нанорівні; 

2. будувати замкнені системи рівнянь для наноструктурованих матеріалів; 

3. проводити чисельні розрахунки процесів на нанорівні методами молекулярної днаміки; 

4. визначати основні механічні принципи, на яких базується робота MEMS систем; 

  

 

2.  Тематичний план навчальної дисципліни. 
 

Розділ 1. Механічні властивості наноструктур та експериментальні методи 

дослідження. 

 

Тема 1. Типи та класифікація наноструктурованих матеріалів. 

 

Тема 2. Основні механічні сили та типи взаємодій на нанорівні. 

 

Тема 3. Методи та устаткування сучасної експериментальної наномеханіки. 

 

Тема 4. Методи молекулярної динаміки та молекулярних  ґрат. Фрактальні моделі 

в наномеханіці. 

 

 

 

Розділ 2. Математичні моделі наномеханіки і нанореології. 

 

Тема 5. Методи осереднення та перехід від дискретних до континуальних моделей.  

 

Тема 6. Основні положення та моделі мікрофлюідики та нанофлюідики. 

 

Тема 7. Реологічні моделі та термомеханіка нанорідин.  

 

Тема 8. Типи MEMS-пристроїв та особливості процесів тепло- і масопереносу в 

них. Моделювання процесів в мікропаливних елементах. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 

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

Розділ 1.  Механічні властивості наноструктур та експериментальні методи дослідження 

Тема 1. Типи та 

класифікація 

наноструктурованих 

матеріалів 

24 4 4   16       

Тема 2. Основні 

механічні сили та 

типи взаємодій на 

нанорівні 

22 3 3   16       

Тема 3. Методи та 

устаткування сучасної 

експериментальної 

наномеханіки 

22 3 3   16       

Тема 4.  Методи 

молекулярної 

динаміки та 

молекулярних  ґрат. 

Фрактальні моделі 

22 3 3   16       

Разом за розділом 1 90 13 13   64       

Розділ 2.  Математичні моделі наномеханіки і нанореології. 

Тема 5. Методи 

осереднення та 

перехід від 

дискретних до 

континуальних 

моделей 

24 4 4   16       

Тема 6. Основні 

положення та моделі 

мікрофлюідики та 

нанофлюідики 

22 3 3   16       

 Т

Тема 7. Реологічні 

моделі та термо-

механіка нанорідин 

22 3 3   16       

Тема 8. Типи MEMS-

пристроїв та 

особливості процесів 

тепло- і масопереносу 

в них. Моделювання 

процесів в мікро-

паливних елементах 
  

22 3 3   16       
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Разом за розділом  2 

90 13 13   64       

 У

Всього годин 
180           26 26    128       

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Метод динаміки частинок та його програмна реалізація.   2 

2 Візуалізація динамічних процесів в мікро- та наносистемах 2 

3 Властивості фрактальних дво- та тривимірних матеріалів 2 

4 Розрахунки динаміки нанодвигунів 2 

5 Реологічні моделі в’язкопружних твердих наноматеріалів 3 

6 Контрольна робота 3 

7 Реологічні моделі в’язкопружних нанорідин 4 

8 Аналітичні розв’язки задач о течіях нанорідин по трубам і каналаи  4 

9 Розв’язання одновимірної задачі теплопровідності в 

нанометаріалах 

4 

 Разом 26  

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Написання та валідація програмного коду для чисельних 

розрахунків методом динаміки частинок 

32 

2 Написання та валідація програмного коду для чисельних 

розрахунків фрактальних розмірностей наноструктур 

32 

3 Реологічні моделі механіки в’язкопружніх твердих наноматеріалів 

та їх властивості 

32 

4 Реологічні моделі механіки в’язкопружніх рідких наноматеріалів 

та їх властивості 

32 

 Разом  128  
 
 

6. Індивідуальні завдання 

 
7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

8. Методи контролю 
 

 
– Перевірка виконання домашніх завдань 

– Контрольна робота 

– Проведення заліку/іспиту. 
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9. Схема нарахування балів 

8.  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 
Екзамен 

(залікова 

робота) 

 
 

 
Сума 

 

 
 

Розділ 1 

 

 
 

Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

 
 

Індивідуальне 

завдання 

 

 
 

Разом 

Т1–Т4 
Т2 

Т5–Т8 
Т4 

           

25 25            10  60 40 100 

Т1, Т2 …  – теми розділів. 
 

 

                                                          Шкала  оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з 

декількома незначними помилками, або з однією – двома значними 

помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 Незадовільно Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 
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роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  

 
 

 10. Рекомендована література 

Основна література 

 

1. Кізілова Н.М., Ромашов Ю.В. Розв’язання внутрішніх та зовнішніх задач обтікання. 

Методичні рекомендації. – Харків. – 2017. – 48 с. 

2. Кізілова Н.М. Реологія середовищ. Методичні рекомендації. – Харків. – 2017. – 52 с. 

3. Кізілова Н.М. «Прикладні задачі сучасної мікрофлюідики і нанофлюідіки. » Методичні 

рекомендації до практичних занять з курсу «Наномеханіка та сучасні нанотехнології» 

для студентів спеціальності «Прикладна математика». Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна. - 

2020. - 36с. 

4. Kizilova N.N., Solovjova H.N. “Rheology of materials.” Методичні рекомендації до 

практичних занять з курсу «Основи реології» для студентів спеціальності «Прикладна 

математика». Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна. - 2020. - 52с. 

5. Kizilova N.N. “Applied problems of microfluidics and nanofluidics.” Методичні 

рекомендації до практичних занять з курсу  «Наномеханіка та сучасні нанотехнології» 

для студентів спеціальності «Прикладна математика». Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна. - 

2020. - 36с. 

6. Азаренков Н.А., Береснев В.М., Погребняк А.Д., Колесников Д.А. Наноструктурные 

покрытия и наноматериалы. М.: URSS, 2012. - 368с. 

7. Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Карнет Ю.Н. Фрактальный подход в механике 

композитов. М., Альянстрансатом, 2008, 420 с.  

8. Федер Е. Фракталы. М., Мир, 1991, 254 с.  

 

Допоміжна література 

 

1. Meyer E., Overney R.M., Dransfeld K., Gyalog T. Nanoscience. World Scientific Publ., 

1998. – 373p. 

2. Karniadakis G.E.M., Beskok A. Microflows. Springer Verlag.- 2002. – 340p. 

3. Kizilova N. Biomimetic composites reinforced by branched nanofibers. // 

Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites, and Surface Studies. Springer 

Proceedings in Physics, Vol.167. O. Fesenko and L. Yatsenko, (Eds.). – 2015. – P. 7–23.  

4. Cherevko V., Kizilova N. Complex flows of immiscible microfluids and nanofluids with 

velocity slip bounary conditions. // Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and 

Applications, Springer Proceedings in Physics , vol. 183, O. Fesenko, L. Yatsenko (eds.). 

– 2017. – P. 207–230. 

 

 
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 
1. Виртуальный лабораторный практикум "Многомасштабное моделирование в 

нанотехнологиях" http://nanomodel.ru/ 

2. Лекции по нанотехнологиям на сайте МГУ http://nano.msu.ru/education/courses/basics  
3.  Материали на сайте кафедри http://theormech.univer.kharkov.ua/nanoplan.html  
4.  Методические указания http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/95/u_course.pdf 
5. Методические указания 
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/41/124/41124865.pdf 

http://nanomodel.ru/
http://nano.msu.ru/education/courses/basics
http://theormech.univer.kharkov.ua/nanoplan.html
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/95/u_course.pdf
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/41/124/41124865.pdf

