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1. Мета дисципліни — отримання знань про опис самоорганізації через самоскладання (або ж 

виготовлення) та властивості конденсованих систем із наномасштабною структурою, які охоплені 

(далекосяжним) міжчастинковим взаємочином, характеризуються кооперативною поведінкою в 

умовах процесів утворення та/або релаксації й описуються нелінійними (в тому числі інтеґро-

диференційними) рівняннями; ознайомлення з основними напрямами, методами та наявними 

результатами досліджень у теорії наномасштабних структур, прикладами її застосування у фізиці 

функціональних матеріялів; набуття навичок у квантово-механічному та скороченому 

статистичному описах розвитку конденсованої системи через складання та творче розв’язування 

відповідних рівнянь фізики конденсованої речовини (з використанням ПК), що потрібно для 

практики; сприяння розвитку логічного й аналітичного мислення студентів — майбутніх фізиків-

науковців і викладачів. 

 

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

1. Знати основи загальної фізики, квантової механіки, теоретичні основи фізики твердого тіла. 

2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, диференційних та 

інтеґральних рівнянь, загальної фізики, фізики твердого тіла. 

3. Володіти елементарними навичками користування персональним комп’ютером. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Теорія наноструктур» є складовою 

частиною циклу професійної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. 

Вона є спеціальною дисципліною для вивчення фізико-математичних наук, яка має надати 

приклади наномасштабного структуроутворення з фізики та фізичного матеріялознавства, основні 

поняття та симетрійно-енергетичні й структурно-ентропійні закономірності будови і поведінки 

наноструктур конденсованої речовини, ознайомити з моделями опису та основами наявних 

методів кількісного дослідження станів наномасштабних конденсованих систем для з’ясування 

особливостей їхніх структурних, механічних, електричних, магнетних, оптичних властивостей в 

умовах процесів утворення та/або релаксації, а також для характеризації (з урахуванням розвитку 

експериментальної бази та новітніх потреб застосувань) наномасштабних матеріялів, що 

створюються. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): формування фізичного мислення у студентів в межах матеріялу, що 

вивчається, опанування ними самостійного студіювання та творчого використання навчальної й 

наукової літератури з даної дисципліни. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріялу 

спецкурсів, передбачених програмою спеціалізації. 

 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 знати: приклади наномасштабного структуроутворення з фі-

зики і фізичного матеріялознавства, основні поняття та симет-

рійно-енергетичні й структурно-ентропійні закономірності 

будови і поведінки наноструктур конденсованої речовини. 

Лекції, 

лабораторні 

роботи. 

Самостійна 

робота. 

Модульні 

контрольні 

роботи. 

Перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи. 

Іспит. 

49 

2.1 вміти: вибирати моделі опису, розробляти основи нових і ро- Лекції, Модульні 49 
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зширювати межі застосовности наявних методів кількісного 

дослідження станів наномасштабних конденсованих систем 

для з’ясування особливостей їхніх структурних, механічних, 

електричних, магнетних, оптичних властивостей в умовах 

процесів утворення та/або релаксації, використовувати їх для 

характеризації (з урахуванням розвитку експериментальної 

бази і новітніх потреб застосувань) наномасштабних матерія-

лів, що створюються, самостійно вивчати та творчо викорис-

товувати наукову літературу з даної дисципліни. 

лабораторні 

роботи. 

Самостійна 

робота. 

контрольні 

роботи. 

Перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи. 

Опитування в 

процесі лекції. 

Іспит. 

3.1. комунікація: спілкування в діалоговому режимі з науковою 

спільнотою та громадськістю в галузі прикладної фізики, фізи-

чного наноматеріялознавства; кваліфіковане відображання 

результатів наукових досліджень у матеріалах, опублікованих 

як у вітчизняних наукових фахових виданнях, так і у виданнях, 

які входять до міжнародних наукометричних баз; здатність 

презентувати результати своїх досліджень на наукових конфе-

ренціях, школах-семінарах; практичне використання англомо-

вної літератури у науковій діяльності; здатність працювати в 

групі; опанування навичок міжособистісної взаємодії; викори-

стання Інтернет-ресурсів і сучасних інформаційних та комуні-

кативних технологій при спілкуванні, обміні інформацією, 

зборі, аналізі, оброблянні, інтерпретації джерел; цитування 

джерел з дотриманням основних бібліографічних правил; фор-

мулювання науково та технічно значимої проблематики, воло-

діння різними формами її публічної презентації (он-лайн пре-

зентації, лекції, науково-популярні тексти, візуалізації в засо-

бах інформації тощо); володіння англійською мовою на рівні, 

достатньому для презентації наукових результатів у письмовій 

та усній формах, розуміння фахових наукових текстів. 

Лабораторні 

роботи. 

Самостійна 

робота. 

Перевірка 

самостійної 

роботи. 

Опитування в 

процесі лекції. 

Іспит. 

1 

4.1. автономність та відповідальність: ініціювання навчально-

дослідницьких проектів, лідерство та автономність під час їх 

самостійної реалізації; здатність діяти соціально відповідально 

та по-громадянському свідомо і на основі етичних міркувань 

(мотивів); здатність самостійно розвиватися і самовдоскона-

люватися, нести відповідальність за новизну студіювань та 

прийняття рішень; здатність адаптуватися до змінних умов, 

самостійно приймати обґрунтовані рішення, мотивувати одно-

кашників і рухатися до спільної мети; самостійно збирати та 

критично опрацьовувати наукові джерела. 

Лабораторні 

роботи. 

Самостійна 

робота. 

Перевірка 

самостійної 

роботи. 

Опитування в 

процесі лекції. 

Іспит. 

1 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації). 

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 3.1 4.1 4.2 

 +     

  +    

   +   

    +  

      

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / оцінюван-

ня із зазначенням Min. (рубіжної) та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 (10 балів–20 балів). Захист С/Р-реферату 1 (5 балів–10 балів). 

2. Модульна контрольна робота 2 (10 балів–20 балів). Захист С/Р-реферату 2 (5 балів–10 балів). 
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- підсумкове оцінювання у формі екзамену
1
: (обов’язкове проведення екзаменаційного оцінювання в 

письмовій формі) 

 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 30 60 

Максимум 30 30 40 100 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 30 балів.
2
 

7.2. Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою 

навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів навчання, опанування 

яких перевіряється конкретним оцінюванням) 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинґовою системою, яка складається із 2 змістових 

модулів. Система оцінювання знань включає поточний, модульний та семестровий контроль 

знань. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми 

поточного контролю: оцінювання письмових самостійних робіт-рефератів (в сумі максимально 20 

балів). Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи, виконані студентами під час занять; 

за модульні контрольні роботи студент може отримати максимально 40 балів (по 20 балів за 

кожну). Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту (з отриманням 

максимально 40 балів). Екзаменаційний білет включає 3 теоретичних питання (максимально по 

13,3 балів за кожне). 

7.3. Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90–100 

Добре / Good 75–89 

Задовільно / Satisfactory 60–74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35–59 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Fail 0–34 

Зараховано / Passed 60–100 

Не зараховано / Fail 0–59 

                                           
1
 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх розділів 

дисципліни, виконання лабораторних, індивідуальних, підсумкових контрольних робіт, реферативних робіт впродовж 

семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів — для залікових дисциплін; у випадку, якщо дисципліна 

завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким алґоритмом: 60 балів (60%) — семестровий контроль і 40 

балів (40%) — екзамен). 
2
 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом, — не менше 20 балів, а рекомендований мінімум — не менше 36 балів, 

оскільки, якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони не 

додаються до семестрової оцінки, незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній відомості у 

графу «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 
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88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план ____________ занять 

№ 

п/п 

Номер і назва теми  

(в тому числі С/Р)* 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1 ТЕОРІЇ СТРУКТУРНИХ, МЕХАНІЧНИХ І ТЕПЛОФІЗИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОМАСШТАБНИХ СТРУКТУР КОНДЕНСОВАНОЇ РЕЧОВИНИ 

1 

Тема 1. Будова твердотільних і рідких наномасштабних 

структур; кристалографія 
1) С/Р 1) Методики дифракції та розсіяння електронів для визначення 

структури (дифракція електронів у збіжному пучку, дифракція електронів від 
дібраної ділянки та мікродифракція електронів, нанодифракція електронів тонкого 

променя). 2) Неупорядковані тверді тіла (моделі аморфів, порошків, пористих 

матеріялів). 3) Будова наномасштабних матеріялів (будова кластерів: 

меткарів (металокарбогедренів, металокарбонів); нефраґментів кристалів; вільних 

або нецупко аґреґованих (згрупованих, злиплих, з’єднаних) або слабко прикріплених 

(зчеплених, приєднаних) до підложжя (субстрату); будова нанокристалів і 
наночастинок («колоїдних» квантових точок, але не ізольованих хлипаком-заслінкою 

убудованих квантових точок); будова нанодротів і нанострижнів — довгих, вільних 

або слабко зчеплених (прикріплених, приєднаних) квантових дротів-ниток і 

квантових стрижнів-прутів, але не ізольованих хлипаком-заслінкою убудованих 

квантових дротів-ниток; будова нанотрубок (порожнистих нанодротів)). 

2 0 8 

2 
Тема 2. Будова дефектних твердотільних 

наномасштабних структур 
2 2 0 

3 

Тема 3. Механічні й акустичні властивості 

наномасштабних структур конденсованої речовини 
2) С/Р Структурні класи наномасштабних систем (наноточки; нанодроти; 

нанолисти (нанопласти); композити (наносистеми, убудовані в більшу структуру); 
комплексні наноструктури, в тому числі декоративні (з рельєфною поверхнею) або 

збірні структури). 

2  4 

4 
Тема 4. Динаміка ґратниць наномасштабних структур 

конденсованої речовини 
2 4 0 

5 

Тема 5. Рівняння стану, фазові рівноваги та фазові 

перетворення наноструктур конденсованої речовини 
3) С/Р Загальні теорії фазових перетворень (теорії скінченнорозмірних систем; 

статистична механіка модельних систем (модель Поттса, теоретико-польові 

моделі, методики Монте-Карло і т.ін.)). 2) Специфічні фазові переходи 

(структурні перетворення у наномасштабних матеріялах). 3) Фазові рівноваги 

(самоскладання). 

2  6 

6 
Тема 6. Теплофізичні властивості наномасштабних 

структур конденсованої речовини 
4) С/Р Теплофізичні властивості малих частинок. 

2  4 

7 
Тема 7. Неелектронні транспортні властивості 

наномасштабних структур конденсованої речовини 
2 2 0 

8 

Тема 8. Поверхні й інтерфейси; тонкі плівки та 

наносистеми (структура і неелектронні властивості) 
5) С/Р Мікроскопія поверхонь, інтерфейсів і тонких плівок (сканувальна 

тунельна мікроскопія (STM) (включаючи хімію, викликану за допомогою СТМ); 

сканувальна електронна мікроскопія (SEM) (включаючи формування сиґналу 

зображення на основі використання електропровідности, наведеної електронним 

бомбардуванням (EBІC)); просвітлювальна електронна мікроскопія (TEM); 

сканувальна (растрова) просвітлювальна електронна мікроскопія (STEM); 
мікроскопія повільних електронів (низької енергії) (LEEM); просвітлювальна 

електронна мікроскопія високого розріжнення (HRTEM); атомово-силова 

мікроскопія (AFM); магнетно-силова мікроскопія (MFM); акустична силова 
мікроскопія; близькопольова сканувальна мікроскопія та спектроскопія; 

автоелектронна (емісійна) і автойонна (польова йонна) мікроскопія; сканувальна 

Оже-мікроскопія, фотоелектронна мікроскопія; рентґенівська мікроскопія 

(мікрорентґенографія)). 

2  8 

Змістовий модуль 2 ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БУДОВИ, ЕЛЕКТРИЧНИХ, МАГНЕТНИХ І 

ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОМАСШТАБНИХ СТРУКТУР КОНДЕНСОВАНОЇ РЕЧОВИНИ 

9 
Тема 9. Ч. I. Електронна структура наномасштабних і 

мезоскопічних матеріялів 
2 4 0 

10 
Тема 10. Ч. II. Електронна структура наномасштабних і 

мезоскопічних матеріялів 
2 2 0 
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11 
Тема 11. Ч. III. Електронна структура наномасштабних і 

мезоскопічних матеріялів 
2 2 0 

12 

Тема 12. Електронне перенесення у конденсованій 

речовині 
6) С/Р 1) Спін-поляризований транспорт (спін-поляризований транспорт у 

металах та напівпровідниках; оптичне створення спін-поляризованих носіїв; 
електрична інжекція спін-поляризованих носіїв; транспорт спінів через інтерфейси; 

струмом кероване помпування спінами; спінова релаксація та розсіяння). 

2) Змішана провідність і переходи провідности. 

2 0 4 

13 

Тема 13. Електронна структура й електричні 

властивості поверхонь, інтерфейсів, тонких плівок і 

низьковимірних структур 
7) С/Р 1) Поверхнева провідність. 2) Поверхневі подвійні шари, бар’єри 

Шотткі, робота виходу. 3) Електричні властивості специфічних 

тонких плівок (фуллерени й споріднені матеріяли). 4) Електронний 

транспорт у наномасштабних матеріялах і структурах (нанокристалічні 

матеріяли; нанотрубки; квантові ями; квантові точки; квантові дроти; 

наномасштабні контакти). 

2 0 8 

14 

Тема 14. Надпровідність 
8) С/Р 1) Надпровідні матеріяли, інші, ніж купрати (надпровідники з важкими 

ферміонами; надпровідники на основі вуглецю (фуллерени та споріднені матеріяли 

тощо); пніктиди та халькогеніди). 2) Надпровідні плівки та низьковимірні 

структури (мезоскопічні та наномасштабні системи). 

2 0 4 

15 

Тема 15. Магнетні властивості та матеріяли 
9) С/Р 1) Специфічні магнетні матеріяли (тонкодисперсні системи; 

нанокристалічні матеріяли; молекулярні магнети). 2) Магнетні властивості 

наноструктур (виготовлення магнетних наноструктур; доменні структури у 
наночастинках; динаміка магнетних наночастинок; електронна структура 

магнетних наночастинок; спін-транспортні ефекти). 3) Квантові осциляції, 

що виникають у нанотрубці за наявности магнетного поля. 

2 0 6 

16 

Тема 16. Оптичні властивості, спектроскопія 

конденсованої речовини й інші взаємодії випромінення та 

частинок з конденсованою речовиною. Електронна та 

йонна емісія тілами; явища ударного впливу 
10) С/Р 1) Інфрачервоний і Раманів спектри (фуллерени та споріднені 

матеріяли). 2) Спектри поглинання й відбивання: видимий і 

ультрафіолетовий (фуллерени та споріднені матеріяли). 3) Оптичні 

властивості специфічних тонких плівок (фуллерени та споріднені 

матеріяли; тонкодисперсні системи). 4) Фотоемісійні та фотоелектронні 

спектри (інтерфейси; гетероструктури; наноструктури). 

2 0 8 

 ВСЬОГО
3
 32 16 60 

*Примітка: зазначено також теми (С/Р), винесені на самостійне вивчення. 

 

Загальний обсяг 108 год.
4
, в тому числі: 

Лекцій — 32 год. 

Лабораторні заняття — 16 год. 

Самостійна робота — 60 год. 

МКР — 2 год. 

Екзам. консультація — 2 год. 

Іспит — 4 год. 

 

                                           
3
 У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних і лабораторних занять зазначається реальна кількість годин 

(кратне 2 год. — часу тривалості пари). 
4
 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно з навчальним планом. 
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