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Анотація
Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання про стан,
перспективи розвитку і галузі застосування нанотехнологій, структуру і
властивості наноматеріалів, призначених для використання у сфері екології,
важливість нанотехнологій для вдосконалення методів ремедіації компонентів
навколишнього середовища, очищення води, ліквідації нафтового забруднення
тощо. По завершенні курсу студенти набудуть вміння аналізувати значення
нанотехнологій для вирішення практичних завдань екології, зможуть брати
участь у розробці проектів, які базуються на застосуванні сучасних методів
захисту довкілля. Водночас студенти набудуть уміння аналізувати екологічні
проблеми, які виникають у зв’язку з широким застосуванням наноматеріалів у
різних сферах діяльності людини (промисловість, сільське господарство,
медицина
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розповсюдженням наночастинок у компонентах навколишнього середовища.
Таким чином, вивчення курсу надасть студентам змогу всебічно аналізувати
роль наноматеріалів і нанотехнологій у різних галузях екологічних досліджень.
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