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порівнювати, зiставляти; 

 
 

Рис. 1. Процес інформаційно-комунікативної взаємодії як цикл двостороннього 

спілкування 

 

 оцiнювання – умiння зробити висновки про якicть, ефективність інформації;  

 створення – генерацiя інформації шляхом адаптування, використання, або 

написання інформації.  
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Лукашенко Т. Ф., Кущевська Н.Ф., Малишев В. В. Створення науково-освітньої 

лабораторії з нанотехнологій – необхідний крок освітньої діяльності в цій галузі. 

У статті висвітлено питання створення науково-освітніх лабораторій з нанотехнологій 

у вищих навчальних закладах, визначення цілей та завдання їх діяльності. Методологія 

дослідження становила аналіз останніх документів і публікацій та результати власної 

діяльності в цій галузі. Показано, що створення науково-освітньої лабораторії з 

нанотехнологій – необхідний крок освітньої діяльності. Практичне занчення роботи полягає 

в систематизації досвіду створення науково-освітньої лабораторії з нанотехнологій. 

Подальші наукові розвідки полягатимуть у подальшій практиці створення науково-освітньої 

лабораторії. 

Ключові слова: інженерні кадри, нанотехнології, науково-освітня лабораторія, освітня 

діяльність, спецкурс «Основи нанотехнологій», нанонаука, наноіндустрія. 

 

Лукашенко Т. Ф., Кущевська Н.Ф., Малышев В. В. Создание научно-образовательной 

лаборатории по нанотехнологиям – необходимый шаг в этой области. 

В статье освещен вопрос о создании научно-образовательных лабораторий по 

нанотехнологиям в высших учебных заведениях, определении целей и задачи их 

деятельности. Методология исследования составляла анализ последних документов и 
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публикаций и результаты собственной деятельности в этой области. Показано, что создание 

научно-образовательной лаборатории по нанотехнологиям – необходимый шаг 

образовательной деятельности. Практическое значение работы заключается в 

систематизации опыта создания научно-образовательной лаборатории по нанотехнологиям. 

Дальнейшие научные исследования будут заключаться в дальнейшей практике создания 

научно-образовательной лаборатории. 

Ключевые слова: инженерные кадры, нанотехнологии, научно-образовательная 

лаборатория, образовательная деятельность, спецкурс «Основы нанотехнологий», нанонаука, 

наноиндустрия. 

 

Lukashenko T. F, Kushchevskaya N. F, Malyshev V. V. Creation of the scientific and 

educational laboratory for nanotechnologies is a necessary step in this area. 

Nowadays, the implementation in higher educational institutions a new qualification 

program of training nanotech industry, which is the synthesis of scientific fields such as physics, 

chemistry, biology, and mathematics is of current interest.  

The purpose of the present work is to highlight the creation of scientific and educational 

nanotechnology laboratories within the higher educational institutions, to set goals and objectives of 

their activities, to find sources for their funding and logistical support, and to introduce the special 

course «Nanotechnology basics». Scientific and Education Nanotechnology Laboratory (SENL) is 

the scientific structural department of the Institute of Engineering & Technology of the University 

«Ukraine» aimed to solve urgent fundamental, applied, scientific, and educational problems in the 

field of nanotechnology having high relevance and educational value. SENL is created to unite and 

coordinate the efforts of departments of the University «Ukraine», of the institutions of the NAS of 

Ukraine, of sectoral research institutes, and of companies aimed at scientific and educational 

activities in the field of nanotechnology and nanosystems sciences. 

The SENL purpose is the provision of high-quality training of school teachers and highly 

qualified specialists in the field of nanosystems, nanomaterials, and nanotechnologies based on: 

integration of scientific and pedagogical potential of departments of the University «Ukraine» in 

implementing fundamental and applied scientific researches; commercialization of their results; 

development of new programs and methods developing and combining fundamental research and 

educational process; methodical support of educational process; development of international 

cooperation. 

The article is devoted to the training of engineers in the field of nanotechnologies with 

application of new promising scientific developments. Attention is drawn to the need for scientific 

and educational laboratory for nanotechnologies. The functioning of such laboratory within the 

structure of the Engineering & Technology Institute of the University «Ukraine» is discussed; goals 

and objectives of its work have been defined. 

Key words: engineering personal, nanotechnologies, scientific educational laboratory, 

educational activities, special course «Nanotechnologies Basics», nanosciences, nanotech industry. 

 

Нині світова спільнота перебуває в очікуванні чергового технологічного прориву, 

пов’язаного з розвитком і вивченням технологій із вищим ступенем застосування 

перспективних наукових розробок. Основні надії, при цьому, пов’язані з нанотехнологією – 

технологією, яка оперує структурами із розмірами порядка нанометра. Україна в напрямку 

створення програм з розвитку та освіти в галузі нанотехнологій значно відстає від 

технологічно розвинених країн, зокрема, відставання має не технологічний, а 

інтелектуальний характер [7]. 

На часі актуальним є створення у вищих навчальних закладах сучасного напряму – 

наноіндустрії, спеціальності, яка представляє собою синтез таких галузей науки, як фізика, 

хімія, біологія, математика. Нанонаука зародилась на стику фізики конденсованих систем, 

неорганічної та фізичної хімії, біохімії, електроніки і є інтегрувальною наукою типу 

кібернетики [1; 6]. 
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Серед основних складників науки та освітньої діяльності про наноматеріали і 

нанотехнології виокремлюють такі: фундаментальні дослідження властивостей матеріалів; 

розвиток нанотехнологій штучних наноматеріалів, пошук та використання природних 

об’єктів з наноструктурними елементами; інтеграція наноматеріалів і нанотехнологій у різні 

галузі промисловості та науки; дослідження структури та властивостей наноматеріалів, а 

також методів контролю й атестації виробів і напівфабрикатів для нанотехнологій [2; 6]. 

Деякі експерти передбачають, що XXI століття буде століттям нанотехнологій (за 

аналогією з тим, як XIX століття називали століттям пари, а XX століття – століттям атома і 

комп’ютера) [1; 3; 6]. Якщо досягнення минулого століття свідчать, що ХХ століття було 

століттям вузькоспеціалізованих професіоналів, то нині, вступаючи до того або того 

навчального закладу, абітурієнт не може бути абсолютно впевненим, що профіль, за яким він 

збирається витратити 5 років свого життя та в подальшому працювати за ним, років через 5–

10 не виявиться нікому не потрібним «мотлохом» у світлі сучасних технологій [4; 5]. 

Мета роботи – висвітлити питання створення науково-освітніх лабораторій з 

нанотехнологій у вищих навчальних закладах, визначити цілі та завдання їх діяльності, 

засоби фінансування й матеріально-технічне забезпечення, уведення спецкурсу «Основи 

нанотехнологій». 

Науково-освітня лабораторія з нанотехнологій (НОЛН) є науковим структурним 

підрозділом Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» і ставить за мету 

розв’язання актуальних фундаментальних, прикладних і науково-дослідних, а також 

навчально-методичних робіт з нанотехнологій, які мають високу актуальність і освітнє 

значення. НОЛН створена задля об’єднання і координації зусиль підрозділів Університету 

«Україна», інститутів НАН України, галузевих інститутів, підприємств з проведення 

наукових досліджень та освітньої роботи в галузі нанотехнологій і наук про наносистеми. 

Цілі і завдання НОЛН 

Метою діяльності НОЛН є високоякісна підготовка вчителів шкіл та фахівців вищої 

кваліфікації в галузях наносистем, наноматеріалів та нанотехнологій. 

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання:  

1) проведення фундаментальних і прикладних НДР і НДДКР; 

2) забезпечення взаємодії фундаментальної та прикладної науки з освітнім процесом 

на всіх його стадіях; 

3) залучення кваліфікованих співробітників наукових організацій для читання 

спецкурсів і керівництва навчально-дослідними, курсовими та дипломними роботами, 

практикою студентів та стажуванням аспірантів; 

4) зміцнення матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукових досліджень і 

технологічних розробок; 

5) підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових 

навчальних програм, підручників, навчальних і методичних посібників, зокрема й на 

електронних носіях; 

6) забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів для вітчизняної наноіндустрії в 

тісній взаємодії з державними корпораціями і відповідним сектором економіки, 

працевлаштування випускників; 

7) організація ефективної взаємодії з іншими НОЛН і ВНЗ для розробки освітніх 

стандартів нового покоління, реалізації студентського обміну та навчання бакалаврів за 

програмами спеціалізованої магістерської підготовки; 

8) здійснення міжнародного співробітництва в галузі нанонауки і нанотехнологій; 

9) створення інфраструктури підтримки досліджень; 

10) популяризація наукових знань та довишівська профорієнтаційна робота. 

НОЛН у рамках Університету «Україна» проводить дослідницьку роботу з 

нанотехнологій спільно зі співробітниками підрозділів університету (інститути, факультети, 

наукові центри, науково-дослідні та проектно-конструкторські лабораторії, студентські 

науково-виробничі підрозділи тощо). 
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НОЛН створена також для проведення занять і наукових досліджень з нанотехнологій 

зі студентами, магістрантами, докторантами PhD і викладачами, які підвищують 

кваліфікацію, придбання навчальних та наукових приладів і обладнання. 

Основні освітні завдання науково-освітньої лабораторії з нанаотехнологій полягають 

у такому: 

 теоретичне обґрунтування введення нанотехнології в шкільну програму в системі 

12-річної середньої освіти; 

 визначення мети, методів і форми викладання нанотехнології в школі, коледжі та 

ВНЗ; 

 розроблення концепції навчання з нанотехнологій в освітніх установах; 

 теоретико-методологічне обґрунтування цілісної методичної системи навчання з 

нанотехнологій на основі зі світового освітнього досвіду; 

 забезпечення єдності теоретичних досліджень і передової практики в галузі 

викладання нанотехнології; 

 здійснення вагомого внеску в об’єднання творчого потенціалу вітчизняних 

науковців, учителів, викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів навколо 

дослідження проблем навчання нанотехнології;  

 участь у підготовці бакалаврів, магістрів і докторантів PhD за спеціальностями: 

фізика, математика, інформатика, інформаційна технологія, матеріалознавство, металургія, 

приладобудування, хімія, біологія, медицина. Для цього необхідно ввести до навчальних 

планів цих спеціальностей курси за вибором і спецкурси з нанотехнологій. 

НОЛН проводить теоретичні та експериментальні дослідження в галузі затверджених 

для них наукових напрямів, надає відповідним відомствам і організаціям допомогу у 

проведенні робіт з методичних розробок, а також у подальшому впровадженні їх у 

навчальний процес. 

За наявності цільового фінансування НОЛН з міжнародного, республіканського або 

регіональних джерел щорічні плани науково-дослідних робіт і пропозиції щодо 

впровадження їх результатів подаються на затвердження замовнику (Міністерству освіти і 

науки України, інших міністерств і відомств). 

Спецкурс «Основи нанотехнологій» 

Курс «Основи нанотехнологій» засновано на знаннях, отриманих студентами під час 

вивчення фізики, хімії, біології в середніх навчальних закладах. Заняття (спецкурс) 

розраховано на 68 годин (2 години на тиждень). 

Мета курсу: ознайомити студентів з новою галуззю знань – нанотехнологіями. 

Основні завдання курсу: 

 розширення уявлень студентів про фізичну картину світу на прикладі ознайомлення 

з властивостями нанооб’єктів;  

 реалізація міжпредметних зв’язків, оскільки для розвитку нанотехнологій потрібні 

знання з фізики, біології, хімії та інших наук; 

 набуття знань з історії виникнення нанотехнологій, методики, які використовуються 

під час створення нанооб’єктів, про унікальні властивості наноматеріалів, їх застосування та 

перспективи розвитку цієї галузі науки. 

Заняття доцільно проводити у вигляді лекцій та семінарів. До семінарів студенти за 

допомогою викладача знаходять інформацію, яка стосується теми семінару, з науково-

популярної літератури та сайтів Інтернету. Робота студентів за цим курсом може 

оцінюватися наприкінці року за результатами заліку.  

Зміст курсу. 

Вступ (2 години). Положення нанооб’єктів на шкалі розмірів. Ричард Фейнман – 

основоположник нанотехнологічної революції. Чому освоєння наносвіту може бути таким 

корисним для людства? Ерік Дрекслер і його книга «Машини творення». Нанороботи. 

Нанотехнології зсередині і зовні нас. Нанотехнології – галузь знань, яка об’єднує зусилля 

фізиків, хіміків, біологів, лікарів, інженерів електроніки, математиків і фахівців різних 
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спеціальностей для чергового прориву на шляху людства до прогресу. 

Інструменти і методи наносвіту (6 годин). Шляхи створення нанооб’єктів: «знизу-

вгору» або «зверху-вниз». Чи можливо побачити молекули в мікроскоп? Скануючий 

електронний мікроскоп. Як атомно-силова мікроскопія «відчуває» дотик атомів. Що таке 

тунельний мікроскоп? Лазерний пінцет – інструмент для пересування нанооб’єктів. 

Наноматеріали (4 години). Особлива роль вуглецю в наносвіті. Графен – шар графіту. 

Фулерени – нанокульки з вуглецю. Вуглецеві нанотрубки – трубки із графена. 

Нанопроволоки. Дендримери – капсули нанорозмірів. Самоорганізація нанооб’єктів та їх 

використання при створенні наноматеріалів. Моделювання наноструктур. 

Фізичні і хімічні властивості нанооб’єктів (6 годин). Велике відношення поверхні до 

об’єму – основна властивість нанооб’єктів. «Ефект лотоса». Відсутність дислокацій – 

причина надзвичайної міцності нанопроволок і нанотрубок. Чому температура плавлення 

металевих нанооб’єктів зменшується на сотні градусів? Квантові явища в наносвіті. Чому 

електричний опір нанотрубки не залежить від її довжини? Квантові точки – штучні атоми 

наносвіту. Залежність кольору в наносвіті від розміру об’єктів. Нанохімія – неможливе стає 

можливим.  

Наноелектроніка (5 годин). Польовий транзистор – основний елемент цифрових 

електронних схем. Історія створення і сучасне втілення. Фотолітографія або як народжується 

мікросхема. Закон Мура – подвоєння щільності транзисторів в мікросхемах кожні два роки. 

Сучасний транзистор – це нанотранзистор. Вуглецеві нанотрубки – майбутні елементи 

нанотранзисторов. Наносенсори – очі для наноелектроніки. Наномотори – м’язи нанороботів. 

Наномедицина і біотехнологія (5 годин). Генна інженерія. Використання ДНК для 

синтезу ліків. Трансгенні тварини і рослини. Генномодифіковані продукти: за і проти. 

Нанотехнології проти вірусів і бактерій. Адресна доставка ліків у нанокапсулах до хворих 

клітин. Нанотехнології в боротьбі з раковими захворюваннями. Нанотехнології в діагностиці. 

Можливі ризики використання наноматеріалів. 

Нанотехнології навколо нас (4 години). Приклади товарів, створених з використанням 

нанотехнологій і причини їх унікальних властивостей. Завжди чисте вітрове скло, диски 

коліс тощо. Створені на основі наночасток оксиду титану і срібла поверхні, які мають 

бактерицидні властивості. Нанокомпозитні матеріали. Нанотехнології в різних галузях 

виробництва. Нанотехнології в енергетиці та екології. Нанотехнології в криміналістиці та 

косметиці. Динаміка розвитку нанотехнологій в Україні і за кордоном. Перспективи світової 

наноекономіки. 

Рекомендовані лабораторні роботи з нанотехнологій. 

1. Отримання першого СЗМ зображення. Обробка та представлення результатів 

експерименту (1.79 Mb) 

2. Артефакти в скануючій зондовій мікроскопії (1.44 Mb). 

3.Скануюча зондова літографія (1.20 Mb). 

4.Оброблення і кількісний аналіз СЗМ зображень (792.50 Kb). 

5. Застосування скануючого зондового мікроскопа для дослідження біологічних 

об’єктів (2.10 Mb). 

Отже, для забезпечення підвищення рівня підготовки інженерних кадрів необхідно 

створення умов для реалізації наукового потенціалу студентів. У сучасних умовах науково-

технічного прогресу доведено необхідність створення науково-освітньої лабораторії з 

нанотехнологій у вищих навчальних закладах. Створення подібної лабораторії здійснено на 

базі Університету «Україна» із залученням провідних науково-дослідних інститутів НАН 

України. Для ознайомлення студентів з галуззю знань нанотехнології запропоновано 

спецкурс «Основи нанотехнологій». 
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ОСОБЛИВОСТІ, СТРУКТУРА І ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР НА ОСНОВІ 

МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

Лукащук І. М. Особливості, структура і зміст формування фахової компетентності 

майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків. 

У статті розкрито особливості, структуру і зміст формування фахової компетентності 

майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків у процесі навчання хіміко-

біологічних дисциплін у медичному коледжі. Проаналізовано деякі підходи дослідників до 

бачення особливостей підготовки медичної сестри. Виокремлено професійну спрямованість 

як основну особливість у формуванні фахової компетентності на основі міжпредметних 

зв’язків, яка передбачає вироблення у студентів умінь і навичок використовувати набуті 

знання в майбутній професійній діяльності. 

Серед напрямів подальших наукових пошуків виокремлюємо проблему визначення 

сукупності організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність формування 

професійної компетентності майбутнх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків 

хіміко-біологічних і медичних дисциплін. 

Ключові слова: медичні сестри, міжпредметні зв’язки, фахова компетентність, хіміко-

біологічні дисципліни, компетентність. 

 

Лукащук И. Н. Особенности, структура и содержание формирования 

профессиональной компетентности будущих медицинских сестер на основе межпредметных 

связей. 

В статье раскрыты особенности, структура и содержание формирования 

профессиональной компетентности будущих медицинских сестер на основе межпредметных 

связей в процессе обучения химико-биологических дисциплин в медицинском колледже. 

Проанализированы некоторые подходы исследователей к видению особенностей подготовки 

медицинской сестры. Выделена профессиональная направленность как основная особенность 

в формировании профессиональной компетентности на основе межпредметных связей, 

которая предполагает выработку у студентов умений и навыков использовать приобретенные 

знания в будущей профессиональной деятельности. 

Среди направлений дальнейших научных поисков выделяем проблему определения 

совокупности организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

формирования профессиональной компетентности будущих медицинских сестёр на основе 

межпредметных связей химико-биологических и медицинских дисциплин. 

Ключевые слова: медицинские сестры, межпредметные связи, профессиональная 
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