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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“ Магнітні  наноматеріали»  

 (за вимогами ECTS) 

 

Мета: ознайомлення та надання знань з основ фізики магнітних наноматеріалів, їх 

властивостей, методів синтезування та дослідження електронних і спінових процесів в 

наноматеріалах, що є базою для широкого використання в різних галузях науки і техніки: 

спінтрониці, оптоелектроніці, сенсориці, каталізі, біомедицині, магнітному резонансному 

зображенні, магнітоакустичній томографії та ін. Курс „Магнітні наноматеріали” є базовою 

дисципліною для  розуміння фізики магнітних взаємодій та перебігу спін залежних процесів 

у наноматеріалах, та ознайомлення з сучасними нанотехнологіями, що визначають прогрес у 

їх практичному застосуванні.  

Предметом навчальної дисціпліни „Магнітні наноматеріали” є розбавлені структури, 

леговані магнітними домішками, рідкоземельними іонами, напівмагнітні нанорозмірні 

гетероструктури, що використовуються у сучасній електроніки для передачі, обробки і 

зберігання інформації, у біомедицині для розділення різних молекул та комірок з метою 

діагностики та терапії, у промисловості для  автоматизації виробничих процесів, для 

створення контрольно-вимірювальної апаратури, засобів наукового експерименту, тощо В 

курсі детально розглядаються властивості різних типів магнітних наноматеріалів, фізичні 

процеси, що протікають в них під дією магнітного та електричного  полів та оптичного 

випромінювання, можливості  їх практичного застосування у різних сучасних приладах.  

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Магнітні наноматеріали” є засвоєння 

базових знань з фізики магнітних наноструктур, ознайомлення з особливостями фізичних 

процесів, що протікають у таких структурах, свідомого погляду на проблеми їх 

інженерування, розуміння функціональних можливостей магнітних нанокомпозитів, та 

структур,  які визначають можливість їх   використання у спінтрониці, біомедицині, 

енергетиці при конструюванні різних пристроїв та машин. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

- основні процеси, що протікають у магнітних напівпровідниках; 

- особливості взаємодії локалізованих магнітних моментів із спінами електронів зони 

провідності ; 

Курс ІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 3 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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- особливості технології вирощування магнітних наночастинок; 

- особливості магніто-поляронних процесів у магнітних  полях та при підвищенні 

температури; 

-роль магнітних наночастинок при біосепарації, біочутливості та в регенеративній 

медицині; 

- роль магнітних наночастинок при очищенні води; 

- типи магнітних наноматеріалів та їх фізичні властивості,  

- отримання та властивості магнітних багатокомпонентних гетероструктур;  

- особливості синтезу та властивості магнітних халькогенідних наноструктур; 

- особливості електронних та оптоелектронних процесів, що протікають в 

напівпровідникових структурах; 

- придатність магнітних наноструктур для створення різноманітних пристроїв. 

 

вміти:  

- описувати основні фізичні процеси, що протікають у розбавлених магнітних 

матеріалах на рівні рівнянь; 

-аналізувати основні відмінності магнітних наноструктур різної розмірності; 

- характеризувати природу електронних та спінових станів магнітних наноструктур; 

- навести приклади магнітних наноструктур; 

- довести переваги використання магнітних наноматеріалів в різних галузях науки і 

техніки. 

- пояснити особливості протікання електронних процесів в магнітних наноматеріалах в 

зовнішніх магнітних та електричних полях. 

- описати можливість використання магнітних наноматеріалів та наноструктур для 

реалізації приладів на їх основі;  

- оцінювати величини ефектів в магнітних наноматеріалах та наноструктурах; 

- пояснювати результати експериментів. 

 

Форми проведення занять: лекції, семінари. Організація роботи слухачів навчальної 

дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної 

теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою, 

а також розв’язання проблемних наукових задач та ситуацій. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “Магнітні наноматеріали" 

(ІІ курс – 3 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Розбавлені магнітні папівпровідники 

1.1.  

Тема 1. Визначення розбавлених 

магнітних напівпровідників та 

особливості їх зонної структури. 

 

2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Гігантські магнітооптичні 

ефекти в розбавлених магнітних 

напівпровідниках. Особливості 

взаємодії спінів вільних носіїв  з 

локалізованими магнітними 

моментами домішкових іонів (sp,d 

взаємодія). 

2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Наближення 

молекулярного поля для квантових 

структур. Магнітні полярони та 

методи їх спостереження. 

2 2 8 12 

1.4. Тема 4 Іон-іонна d-d взаємодія та 

методи її експериментального 

дослідження.  Кластерізація 

магнітних іонів та її вплив на 

магнітну сприйнятливість 

структури. 

2 2 8 12 

1.5. Тема 5.     Спінові квантові ями та 

надгратки на основі розбавлених 

магнітних напівпровідників. 

Магніто-транспортні вимірювання 

в таких системах. Ефект Холла та 

магнітоопір.  

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

 

Змістовий модуль 2 

Магнітні наноматеріали та їх застосування 

2.1. Тема 6. Напівпровідникові 

пристрої, спінові діоди, біполярні 

транзистори, магнітні біполярні 

транзистори. 

2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Синтез м’яких  магнітних 2 2 8 12 
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наноматеріалів та сплавів. Синтез 

та властивості магнітних 

халькогенідних наноструктур.  

2.3. 
Тема 8. Магнітні 

багатокомпонентні гетеро 

структуровані нанокристали. 

Рідинно-фазний синтез типових 

наночастинок з контрольованою 

морфологією. 

. 

2 2 8 12 

2.4. 
Тема 9. Магнітні матеріали для 

запису інформації, для поглинання 

електромагнітних хвиль. 

.  

2 2 8 12 

2.5. Тема 10. Магнітні наночастинки 

для біорозділення, біочутливості, 

регенеративної медицини, 

діагностики та терапії.  

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

Всього 20 20 80 120 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, 

електронні посібники, мультимедійні презентації, довідково-інформаційні інтернет-джерела 

тощо.  
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ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Розбавлені магнітні папівпровідники 

Тема 1. Визначення розбавлених магнітних напівпровідників та особливості їх зонної 

структури. 

Відомо, що вплив магнітних атомів на властивості матеріалу визначається розташуванням 

енергетичних рівнів d та f оболонок по відношенню до рівня Фермі та країв енергетичних 

зон напівпровідників. Таке розташування, а також зарядовий стан іона, його магнітні 

властивості  та природа збуджених станів визначаються різними типами взаємодії, що 

конкурують між собою. В цій лекції підсумовується інформація з енергетичних рівнів та 

обмінної взаємодії,  що відома для магнітних іонів  як перехідних металів, так рідких земель, 

та перераховуються різні сімейства розбавлених магнітних напівпровідників. Такі сімейства 

мають незвичні оптичні та магнітні властивості, які визначаються іон-носії та іон-іонною 

взаємодіями. Зокрема магнітні явища мають місце у матрицях з простою зонною та 

кристалографічною структурами, існує можливість надійного контролю стехіометрії, 

концентрації носіїв, домішок та концентрації магнітних іонів, магнітні структури мають 

високі оптичні та транспортні характеристики  

 

Тема 2. Гігантські магнітооптичні ефекти в розбавлених магнітних напівпровідниках. 

Особливості взаємодії спінів вільних носіїв  з локалізованими магнітними моментами 

домішкових іонів (sp-d взаємодія). 

В лекції розглядаються явища гігантського розщеплення та гігантського магнiтоопору в 

магнітних матеріалах, які спостерігаються в структурах на основі матерiалiв з високими 

значеннями спiнової поляризацiї. Продемонстровано ефект перенесення спiн-поляризованих 

носiїв заряду через НМ метал, що роздiляє феромагнітні шари. Показано застосування 

гігантського магнiтоопору в пристроях як магнiтної спiнтронiки, так i спiнтронiки 

напiвпровiдникової, де за рахунок цього було запропоновано спiновi детектори. Показано, 

що робота структур ґрунтується на тому, що вiдносна орiєнтацiя намагнiченостей 

феромагнітного шарів впливає на електроопiр системи через те, що спiн- поляризований 

струм, створений в одному iз шарiв з напрямком спiнової поляризацiї, котра пов’язана iз 

намагнiченiстю цього шару, проходить через другий шар, де вiдносна кiлькiсть електронiв iз 

такою ж спiновою поляризацiєю може бути iншою через iнший напрямок намагнiченостi, 

або, з тiєї ж причини, розсiяння згаданого спiн-поляризованого струму буде вiдмiнним вiд 

розсiяння у першому шарі. Розглянуті мікроскопічні механізми sp-d взаємодії, яка виникає як 

обмінна взаємодія між електронами зони провідності та локалізованими магнітними 

моментами магнітних іонів.  

 

 

Тема 3. Наближення молекулярного поля для квантових структур. Магнітні полярони 

та методи їх спостереження. 

В цій лекції розглядаються різні теоретичні моделі, які використовуються для опису систем 

із магнітним розупорядкуванням. Показано, що введення sp-d взаємодії порушує 

трансляційну та спінову симетрії в кристалі. Тому точне визначення її впливу на електронні 

хвильові функції неможливе. Однак якщо ширина зони провідності значно більша ніж 

величина енергії обмінної взаємодії, то збурення руху зонних електронів у наближенні 

ефективної маси  буде незначним і електрон буде утримувати спінову когерентність на 

відстанях більших ніж віддаль між сусідніми магнітними атомами. В цьому випадку суму по 

d операторам   можна замінити класичним вектором поля.  В лекції розглядається також 

концепція магнітних поляронів як локалізованих електронів, енергія зв’язку яких містить 

значний внесок від s-d взаємодії. Розглянуті основні моделі та експериментальні факти,  які 

підтверджують існування зв’язаних магнітних поляронів.  
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Тема 4. Іон-іонна d-d взаємодія та методи її експериментального дослідження.  

Кластерізація магнітних іонів та її вплив на магнітну сприйнятливість структури. 

В лекції розглядаються можливі форми гамільтоніанів, які описують парні спінові взаємодії 

а також фізичне джерело такої взаємодії в напівпровідниках. Величина енергії, що 

характеризує взаємодію між сусідніми локалізованими спіновими моментами може 

охоплювати декілька порядків, від декількох мК до 10
3
 К для оксидів купрата. Показано, що 

у випадку  sp-d взаємодії  спин-залежне d-d  зв’язування виникає, як комбінований ефект 

електростатичних взаємодій та принципу виключення Паулі. Як джерело спін-спінової 

взаємодії може розглядатися пряма обмінна взаємодія між магнітними електронами, RKKY 

взаємодія та інші. В лекції розглянуті спектроскопічні дослідження ефектів , зумовлених в s-

d обмінною взаємодією. Показаний вплив кластерізації магнітних іонів на магнітну 

сприйнятливість магнітних структур. 

 

Тема 5.   Спінові квантові ями та надгратки на основі розбавлених магнітних 

напівпровідників. Магніто-транспортні вимірювання в таких системах. Ефект Холла 

та магнітоопір.  

В лекції показано, що в магнітних напівпровідникових квантових ямах розташування 

енергетичних зон   може змінюватись зовнішнім магнітним полем. При певних умовах 

магнітне поле утворює спін-залежний потенціал в магнітних напівпровідникових 

надгратках, тобто спінову надгратку, яка складається з просторово розділених спінових 

станів. В спінових надгратках як зона провідності, так і валентна зона мають нульовий офсет 

в нульовому магнітному полі Такі надгратки  утворюються у ZnSe/Zn1-хMnхSe, ZnTe/Cd1-х 

MnхSe, ZnSe/Zn0. 99Fе0.01Se та інших структурах, які мають нульовий офсет. В лекції 

наводяться дані при особливості оптичних та транспортних властивостей таких систем, які 

сприяють поглибленому розумінню фізики низько-вимірних квантових систем.  Розглянуті 

результати вимірювання ефекту Холла, повздовжнього магнітоопору та квантового ефекту 

Холла як в окремих спінових ямах, так і в спінових награтках.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Магнітні наноматеріали та їх застосування 

Тема 6. Напівпровідникові пристрої, спінові діоди, біполярні транзистори, магнітні 

біполярні транзистори. 

В лекції розглянуті основні принципи створення напівпровідникових пристроїв на основі 

магнітних наноструктур, зокрема, спінових діодів, спінових світло випромінюючих діодів, 

біполярних транзисторів, магнітних біполярних транзисторів. В таких структурах 

використовується явище спінового транспорту, яке має прозоре пояснення у 

напівпровідникових гетероструктурах з одним чи декількома потенціальними бар’єрами, що 

утворені тонкими напівпровідниковими шарами, легованими магнітними домішками. 

Спінова поляризація електронів поза бар’єром зумовлена залежністю коефіцієнта 

проходження через потенціальний бар’єр від висоти і форми бар’єру, які є різними для 

електронів з різними проекціями спіну. Висота бар’єру, а отже і спінова поляризація 

електронів, може керуватись зовнішнім магнітним полем. В світло випромінюючих спінових 

діодах принциповою є наявність феромагнітного інжектора, який забезпечує інжекцію 

орієнтованих за спіном носіїв заряду в активну область світлодіодної структури. 

Рекомбінація цих носіїв в активній області супроводжується випромінюванням циркулярно-

поляризованого світла, знак и степінь поляризації якого керуються зовнішнім магнітним 

полем. В лекції наведені приклади реалізації таких пристроїв та сформульовані вимоги для їх 

ефективного застосування в сучасній спінтроніці. 

Тема 7.  Синтез м’яких  магнітних наноматеріалів та сплавів. Синтез та властивості 

магнітних халькогенідних наноструктур. 

В лекції розглянуто методи синтезу м’яких магнітних наноматеріалів та сплавів.  До таких 

матеріалів відносяться матеріали, які володіють високою магнітною проникністю, 



9 

 

  

невеликими коерцетивною силою і магнітними втратами на гістерезис, тобто такі де при  

найменшій затраті енергії досягається найбільше значення індукції. Такі матеріали легко 

намагнічуються, мають вузьку петлю гістерезісу невеликої площі при високих значеннях 

індукції. До них належать різні марки заліза: технічно чисте залізо, низьковуглецева 

електротехнічна сталь листова, електролітичне залізо, карбонільне залізо, кремнієва 

електротехнічна сталь, пермалої, альсифери. М’які магнітні матеріали нанорозмірів можуть 

утворюватись у вигляді наночастинок, нанодротів, нанострижнів, наноструктурованих 

тонких плівок, нанокристалічних нанострічок. В лекції наведені приклади 

наноструктурованих магнітних матеріалів, таких як нуль-мірні наночастинки, одномірні 

нанострижні та дроти, двомірні тонкі плівки, тримірні стрічки та об’ємні матеріали.  В 

об’ємних матеріалах всі фізичні розміри зразків є більшими ніж розміри границь зерен.  

Розглянуті нерівноважні процеси, такі як механічне сплавлювання, швидка солидіфікація, 

електрохімічний синтез, відпалювальний хімічний синтез, які використані для синтезу цих 

матеріалів. Одновимірні магнітні наноматеріали можуть мати форму нанодротів, 

багатошарових нанодротів, багатошарових нанострижнів, нановолокна, нанотрубок, 

нанодротів з оболонкою. Показано, тонко плівкове осадження м’яких магнітних матеріалів  

може бути виконане методом плазмової обробки, методом осадження з парової фази, 

розпилення та методом лазерного нанесення. Об’ємні нанокристали м’яких магнетиків 

отримуються методом швидкої кристалізації.  

Тема 8. Магнітні багатокомпонентні гетеро структуровані нанокристали. Рідинно-

фазний синтез типових наночастинок з контрольованою морфологією. 

Неорганічні наноматеріали, які розглядаються в лекції, утворюють певні твердо тільні 

платформи, на яких незвичні оптоелектричні, магнетохімічні та каталітичні властивості 

можна змінювати, підстроювати, дозволяти їм співіснувати чи обмінно зв’язуватися, що 

становить значний інтерес як з точки зору фундаментальної науки, так і практичних 

застосувань в оптоелектроніці, енергетичних технологіях, каталізі та біомедицині. 

Показується, що серед синтетичних підходів колоїдні технології є одними з найбільш 

потужних, які дозволяють продукувати нанокристали з програмованим складом, 

кристалічною структурою, геометрією та поверхневими властивостями. Знання 

термодинамічних та кінетичних умов росту та процесів, які лежать в основі еволюції моно 

фазного кристалу у рідкому середовищі, дозволяє знайти підхід до створення складних 

багатофункціональних гібридних наноархітектур. В лекції показані прогрес у розвитку 

вологого хімічного синтезу та приклади  колоїдальних гетероструктурованих нанокристалів 

з різною топологією. Показано, що включення хоча б однієї магнітної компоненти у 

комбінації з напівпровідниковими, чи металічними, приводить до незвичних магнітних 

властивостей. В лекції показано, що  структури з порожнинами дають додатковий вимір, 

який дозволяє настроювати властивості та функції магнітних наноструктур. Розглянуті 

методи синтезу магнітних наноструктур з порожнинами.  

Тема 9. Магнітні матеріали для запису інформації, для поглинання електромагнітних 

хвиль.  

В лекції обговорюються наноструктуровані магнітні плівки для запису інформації.  

Розглянуті середовища з перпендикулярним записом та середовище FePt  для магнітного 

запису з нагріванням носія (HAMR). Описані процеси запису у середовищі із гранульованим 

Co, у плівках з кобальтом та розглянуті властивості шару з Co.  HAMR середовище 

представляє собою наноструктуровану плівку FePt з малими, високими та добре 

ізольованими зернами та анізотропною теплопровідністю Розглянуті синтез, фазові 

переходи, розміри та контроль орієнтації монодисперсних наночастинок. Показано, що 

магнітні наноструктури,  такі як само організовані  ансамблі чи блоки кополімерів  з 

дальнодіючим упорядкуванням можуть розглядатися як біт структуровані середовища. В 

лекції представлені данні про електромагнітні матеріали , з робочими частотами в області  

1‐ 18 Ггерц. Показано прогрес у створенні таких матеріалів, які містять наночастинки 
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металів, феритів, а також нанокомпозити з інкапсульованими  магнітними компонентами. 

Наночастинки у вигляді нанопорошків, нанониток, та гібридні наночастинки з металевих 

сплавів та оксидів використовуються для створення композитів з підвищеним   

мікрохвильовим поглинанням. В лекції розглянуті основні методи отримання магнітних 

матеріалів з нанорозмірами. Розглянуті  данні про використання нанорозмірних вуглецевих 

матеріалів як наповнювачів для  створення композитів з сильним мікрохвильовим 

поглинанням та екрануючими властивостями.   

 

Тема 10. Магнітні наночастинки для біорозділення, біочутливості, регенеративної 

медицини, діагностики та терапії. 

В лекції розглянута можливість використання відповідним чином приготовлених магнітних 

наночастинок для біологічної сепарації, біочутливості регенеративної медицини.  Показані 

методи синтезу та модифікації магнітних наночастинок Перші частинки були синтезовані 

шляхом коосадження іонів заліза в базовому розчині з використанням декстрину та його 

похідних для покриття. Таким чином були синтезовані CosmoFerINFeD Ferrisat 

(Pharmacosmos) та  Feridex I.V. (AMAG) для клінічного застосування. Магнітні наночастинки 

для біочутливості мають перевагу над іншими матеріалами завдяки відсутності магнітного 

фону від біологічних об’єктів, що підвищує чутливість вимірювань. Крім того властивість 

магнітних наночастинок реагувати на зовнішнє магнітне поле дозволяє використовувати їх у 

діагностиці, включаючи  магніторезонансну томографію, магнітоакустичну томографію, що 

дає змогу одержати висококонтрастне зображення тканин тіла, зокрема тканин мозку, серця, 

м'язів, а також новоутворень. В лекції дається також короткий огляд використання  

магнітних наночастинок для очищення води. З точки зору охорони навколишнього 

середовища комбінація магнітних та адсорбційних технологій розглядається як 

перспективний напрямок створення  нових адсорбентів для очищення води.  
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