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ВСТУП 
Навчальна дисципліна “Фізика конденсованого середовища” є складовою 

частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін професійної підготовки фахівців 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 10 “Природничі 

науки” ,  спеціальності - 104: Фізика та астрономія.     
 Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 8.04020302 фізика 

конденсованого стану (фізика функціональних матеріалів). 

Викладається у I семестрі 1 курсу  магістратури в обсязі – 90 год. 
 
(3 кредити ECTS) 

зокрема: лекції – 30 год. У курсі передбачено 2 змістових модуля та 2 модульні 

контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – підготовка спеціалістів, які володіють сучасними 

теоретичними і експериментальними знаннями в галузі фізики конденсованого стану, 

поглиблених уявлень про електронну та атомно-кристалічну структуру твердих тіл, 

фізичні властивості (електронних, магнітних, механічних, оптичних, теплових і ін.) 

провідникових, напівпровідникових і діелектричних матеріалів, взаємозв'язку між 

атомно-електронною структурою , складом і різними фізичними властивостями 

матеріалів, що застосовуються в різних технічних галузях, поведінці твердих тіл в 

широкому діапазоні температур і тисків, а також методи визначення фізичних 

властивостей і оцінки функціональних характеристик матеріалів.  

Завдання – отримання студентами знань про електронну структуру і нові фізико-

хімічні властивості функціональних (напівпровідникових) (нано)матеріалів і 

наноструктур та прикладні аспекти їх використання, що сприятиме розвитку логічного 

і аналітичного мислення студентів – майбутніх фізиків. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні поняття про особливості будови і фізико-хімічні властивості 

сучасних функціональних матеріалів, вивчення фізичних процесів і явищ в твердих 

тілах, а також для їх застосування в електронних приладах на нових фізичних 

принципах.    

вміти: творчо використовувати природу фізичних процесів в 

напівпровідникових (нано)матеріалах для практичних застосувань в різних областях 

техніки; встановлювати зв'язок теоретичних уявлень з результатами експериментів, 

фізично обґрунтовувати перспективність їх застосування, самостійно орієнтуватись, 

аналізувати і узагальнювати літературні дані про властивості, методи отримання і 

області застосування різних напівпровідникових наноматеріалів і наноструктур. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відпо-

відного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна “Квантові напівпровідникові 

структури” є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” при 

вивчені спеціальних фізико-математичних дисциплін.          

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для оволодіння дисципліною необхідні 

знання отримані в рамках загального курсу фізики, курсів теоретичної механіки, 

електродинаміки і квантової фізики, а також математичних дисциплін – лінійної 

алгебри і математичного  аналізу. В свою чергу знання, вміння і навики, отримані в 

рамках даного курсу, використовуються при вивчені курсів по нанофізиці і 

наноматеріалам.   



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 3-4. Обов’язковим для іспиту є отримання мінімальної кількості балів на кожній 

модульній контрольній. 

Оцінювання за формами контролю:   
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 12 балів Max – 20 
балів 

Min.  – 12 
балів 

Max. – 20 
балів 

Модульна 
контрольна 
робота 1 

12 20   

Модульна 
контрольна 
робота 2 

  12 20 

„3”
 
– мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 

1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання іспиту 

обов’язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем 

знань..  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 12 12 36 60 

Максимум 20 20 60 100 

При цьому, кількість балів: 
 1 - 34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35 - 59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60 - 64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65 - 74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  

 Шкала відповідності (за умови заліку) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. Основи фізики конденсованого стану речовини. Методи 

дослідження. Напівпровідникові наноструктури.   

Тема1. Основи фізики конденсованого стану речовини.   (10 год.) 

Конденсований стан речовини. Впорядкований кристалічний стан речовини. 

Неперіодичні структури. Аморфний стан. Рідкий стан. Поєднання порядку і безладдя. 

Біополімери і жива матерія. Хімічні зв’язки. Збуджений стан атома. Потенціал 

іонізації атомів. Спорідненість до електрона. Електровід’ємність. Енергія взаємодії 

атомів. Типи і природа хімічних зв’язків. Короткодіючий та дальнодіючий хімічний 

зв’язок. Енергія та довжина зв’язку. Ковалентний зв’язок. Металічний зв’язок. 

Взаємодія Ван дер Ваальса. Водневий зв’язок. Міжмолекулярна взаємодія: 

орієнтаційна, індукційна, дисперсійна, міжмолекулярні сили відштовхування. 

Гідрофобна і гідрофільна взаємодія. Типи гібридизації атомів вуглецю: σ-зв’язок і π- 

зв’язок. Макроскопічні системи частинок – структурні одиниці речовини в 

конденсованому стані. Основний стан макроскопічних систем. Динамічна поведінка 

макроскопічних систем. Квазічастинки. Симетрія твердих тіл. Дефекти в твердих 

тілах. Класифікація наноструктур. Нанокластери (структура, магічні числа). 

Наноматеріали, наноструктури і нанотехнології. Класифікація напівпровідникових 

структур пониженої розмірності (квантові ями, надгратки, квантові точки, 

наноструктури на основі вуглецю (алмаз, графен, нанотрубки, фуллерити, і інш.). 

Області застосування. 

Тема 2. Фізичні методи дослідження конденсованого середовища. (4 год.) 

Класифікація. Експериментальні методи реєстрації оптичних спектрів. Методи 

дослідження напівпровідникових наноструктур. Скануюча зондова мікроскопія. 

Тунельна мікроскопія. Атомно-силова мікроскопія. Електронна мікроскопія. 

Рентгенівсько-дифракційні методи. Методи оптичної спектроскопії. Люмінесцентний 

аналіз. Скануюча оптична мікроскопія ближнього поля (SNOM). Конфокальна 

скануюча раманівська спектроскопія. Поверхнево-підсилена спектроскопія 

комбінаційного розсіяння (SERS). Підсилена вістрям спектроскопія комбінаційного 

розсіяння (TERS). 

 

Змістовий модуль 2. Фізичні властивості конденсованого середовища в 

твердому стані. 

ТЕМА  3. Фундаментальні властивості твердих тіл     (6 год) 
  

Симетрія твердих тіл. Дифракція в кристалах. Коливання кристалічної гратки. Теплові 

властивості твердих тіл. Магніті властивості твердих тіл. Оптичні і магнітооптичні 

властивості твердих тіл. Надпровідність.  

ТЕМА 4. Властивості квантових напівпровідникових  структур. Розмірне 

квантування. Енергетичний спектр. Типи наноструктур.      (10 год) 
 

Структурні і оптичні властивості напівпровідникових наноструктур. 

Енергетичний спектр електронних і фононних збуджень в квантових 

напівпровідникових структурах. Квантове обмеження. Тунелювання. Розмірне 

квантування в двохмірному випадку (квантова яма). Густина станів двохмірного 

електронного газу. Одномірні квантові нитки і квантові точки – енергетичний спектр і 



густина станів. Напівпровідникові надгратки. Композиційні і леговані надгратки. 

Класифікація і властивості надграток. Просторово організовані ансамблі 

нанокристалів. Кристал з квантових точок (Quantum dot crystal). Фотонні кристали. 

Області застосування. Алотропні форми вуглецевих наноструктур (молекули, 

кластери, нанотрубки). Природа вуглецевого зв’язку. Нові вуглецеві структури. 

Вуглецеві кластери – фуллерен С60. Вуглецеві нанотрубки – структура, електричні, 

коливні і механічні властивості. 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лаборат., 

практичні 
С/Р 

Інші 
форм

и 
контр 

Змістовий модуль 1    

Основи фізики конденсованого стану речовини. Методи дослідження. 
Напівпровідникові наноструктури.   

 

1 
Тема 1. Основи фізики конденсованого стану 

речовини. 
10    

 

2 
Тема 2. Фізичні методи дослідження речовини в 

конденсованому стані 
4   

 

 Модульна  контрольна  робота     

Змістовий модуль 2    

Фізичні властивості конденсованого середовища в твердому стані 

3 Тема 3. Фундаментальні властивості твердих тіл  6    

4 

Тема 4.  Властивості квантових 

напівпровідникових  структур. Розмірне 

квантування. Енергетичний спектр. Типи 

наноструктур. 

10   

 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота     

 ВСЬОГО 30  60 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год  

Самостійна робота – 60 год. 



ЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Основи фізики конденсованого стану речовини. Методи дослідження. 

Напівпровідникові наноструктури.   

     ТЕМА 1.  ОСНОВИ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ.   (10 год.) 
 

Лекція 1. Конденсований стан речовини. Впорядкований кристалічний стан 

речовини. Неперіодичні структури. Аморфний стан. Рідкий стан. Поєднання порядку і 

безладдя. Біополімери і жива матерія.  

Лекція 2. Хімічні зв’язки. Збуджений стан атома. Потенціал іонізації атомів. 

Спорідненість до електрона. Електровід’ємність. Енергія взаємодії атомів.  

Лекція 3. Типи і природа хімічних зв’язків. Короткодіючий та дальнодіючий 

хімічний зв’язок. Енергія та довжина зв’язку. Ковалентний зв’язок. Металічний 

зв’язок. Взаємодія Ван дер Ваальса. Водневий зв’язок. Міжмолекулярна взаємодія: 

орієнтаційна, індукційна, дисперсійна, міжмолекулярні сили відштовхування. 

Гідрофобна і гідрофільна взаємодія. Типи гібридизації атомів вуглецю: σ-зв’язок і π- 

зв’язок.  

Лекція 4. Макроскопічні системи частинок – структурні одиниці речовини в 

конденсованому стані. Основний стан макроскопічних систем. Динамічна поведінка 

макроскопічних систем. Квазічастинки. 

Лекція 5. Класифікація наноструктур. Нанокластери (структура, магічні 

числа). Наноматеріали, наноструктури і нанотехнології. Класифікація 

напівпровідникових структур пониженої розмірності (квантові ями, надгратки, 

квантові точки, наноструктури на основі вуглецю (інтеркальовані сполуки графіту, 

фуллериди, алмаз, і інш.). Області застосування.  

Література [1 -5] 

Тема 2. Фізичні методи дослідження конденсованого середовища. (4 год.) 

Лекція 6. Класифікація методів дослідження. Експериментальні методи 

реєстрації оптичних спектрів.  

Лекція 7. Методи дослідження напівпровідникових наноструктур. Скануюча 

зондова мікроскопія. Тунельна мікроскопія. Атомно-силова мікроскопія. Електронна 

мікроскопія. Рентгенівсько-дифракційні методи. Методи оптичної спектроскопії. 

Люмінесцентний аналіз. Скануюча оптична мікроскопія ближнього поля (SNOM). 

Конфокальна скануюча раманівська спектроскопія. Поверхнево-підсилена 

спектроскопія комбінаційного розсіяння (SERS). Підсилена вістрям спектроскопія 

комбінаційного розсіяння (TERS).  

Література [1-5]  

 

Завдання для самостійної роботи           
1. Вивчення матеріалу лекцій. 

2. Опрацювання матеріалу по темі: Алотропні нановуглецеві стуктури. 

3. Підготовка до модульної контрольної №1 

 

 

 



Контрольні запитання до змістового модуля 1 

1. Що означає термін “Конденсований стан речовини”. 

2. Які є типи і яка природа хімічних зв’язків ? Поняття про короткодіючий та 

дальнодіючий хімічний зв’язок. 

3. Класифікація твердих тіл. Типи зв’язків в кристалах (іонний, ковалентний, 

металічний і молекулярний зв’язки). 

4. Особливості  міжмолекулярної взаємодії. 

5. Що означає термін гібридизація атомних зв’язків ? 

6. Квазічастинки. Нанокластери - структура, магічні числа. 

7. Що означає термін "нано"?  

8. Як називається промова Р.Фейнмана про розвиток нанотехнології ? 1) Машина 

творення "The engines of creation" 2) На дні багато місця - " There is Plenty of 

Room at the Bottom''. 

9. Чим відомий Е. Дрекслер ? 1) Засновник нанотехнології, 2) Написав відому 

книгу "Машины создания". 

10. Хто запропонував в науковій літературі термін наноматеріали 1) Г.Глейтер, 2) 

Ж.И.Алферов, 3) Р.Фейнман, 4) Дрекслер. 

11. Яка відмінність між термінами “нанокластер” , “наночастинка” , “нанокристал”? 

12. Які існують методи отримання нанокристалів ? 

13. Поясніть термін “наноструктура”. Наведіть класифікацію наноструктур. 

14. Що таке розмірний ефект в технології наноматеріалів ? 

15. Поняття про одномірну прямокутну потенційну яму. 

16. Одноелектронне тунелювання. Кулонівська блокада. 

17. Наведіть приклади прояву квантово-розмірного ефекту а оптичних  

властивостях напівпровідникових нанокристалів.   

18.  Наведіть спектри густини електронних станів для систем з різною розмірністю. 

19. Природа вуглецевого зв'язку. Типи гібридизації зв'язків. 

20. Охарактеризуйте основні алотропні форми вуглецю. Гібридизація електронних 

орбіталей. 

21. Історія відкриття фуллеренів в контексті астрофізичних досліджень. Структура 

фулеренів. 

22. Електронні властивості фулеренів. Явище надпровідності. 

23. Вуглецеві нанотрубки. Структура. Методи одержання вуглецевих нанотрубок. 

24. Які фізичні фактори визначають взаємодію зонда атомно-силового мікроскопа з 

поверхнею ? 

25. Які види випромінювання виникають при взаємодії електронного пучка із 

зразком ?  Які із них безпосередньо детектуються в електронній мікроскопії ? 

26. Дифракція рентгенівських променів в кристалі. Які фізичні явища визначають 

високороздільну здатність електронної мікроскопії ? 
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Фізичні властивості конденсованого середовища в твердому стані 

ТЕМА  3. Фундаментальні властивості твердих тіл    (6 год) 

  Лекція 8-9. Симетрія твердих тіл. Дифракція в кристалах. Коливання 

кристалічної гратки. Теплові властивості твердих тіл. Магніті властивості твердих тіл.  

 Лекція 10. Оптичні і магнітооптичні властивості твердих тіл. Надпровідність. 



 

ТЕМА 4. Властивості квантових напівпровідникових  структур. 

Розмірне квантування. Енергетичний спектр. Типи наноструктур.   (10 год) 

 Лекція 11. Фізика напівпровідникових наноструктур. Енергетичний спектр 

електронних і фононних збуджень в квантових напівпровідникових структурах. 

Квантове обмеження. Тунелювання. Розмірне квантування в двохмірному випадку 

(квантова яма). Густина станів двохмірного електронного газу. 

Література [6,8, 15] 

Лекція 12. Одномірні квантові нитки і квантові точки – енергетичний спектр і 

густина станів.  

Література [6-8] 
 

Лекція 13. Напівпровідникові надгратки. Композиційні і леговані надгратки. 

Класифікація надграток. Властивості. Застосування.  

Література [7,8, 10] 
 

Лекція 14. Просторово організовані ансамблі нанокристалів. Надгратки 

нанокристалів. Кристал з квантових точок (Quantum dot crystal). Фотонні кристали. 

Області застосування. 
Література [6, 18] 
 

Лекція 15. Алотропні форми вуглецевих наноструктур (молекули, кластери, 

нанотрубки). Природа вуглецевого зв’язку. Нові вуглецеві структури. Вуглецеві 

кластери – фуллерен С60. Вуглецеві нанотрубки – структура, електричні, коливні і 

механічні властивості.  

Література [11,16-18,20] 
 

 

Завдання для самостійної роботи          
1. Вивчення матеріалу лекцій. 

2. Опрацювання матеріалу по темі: 

      Феромагнетизм в розбавлених напівпровідникових наноструктура. 

 Молекулярно-променева епітаксія напівпровідникових наноструктур. 

3. Підготовка до модульної контрольної   

 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 
 

1. Симетрія твердих тіл.  

2. Дифракція в кристалах.  

3. Коливання кристалічної гратки. Теплові властивості твердих тіл.  

4. Магніті властивості твердих тіл.  

5. Оптичні і магнітооптичні властивості твердих тіл.  

6. Надпровідність.  

7. Як змінюються властивості наноструктури при зміні їх розмірів ? Дайте фізичну 

інтерпретацію таких явищ. 

8. Енергетичний спектр електронних і фононних збуджень в квантових 

напівпровідникових структурах.  

9. Квантове обмеження. Тунелювання.  

10. Квантові нитки і квантові точки. 



11.  Напівпровідникові надгратки.  

12. Фотонні кристали. Області застосування. 

13. Який мінімальний і максимальний діаметр одностінної вуглецевої нанотрубки ? 

Поняття  хіральності нанотрубки. Багатостінні нанотрубки.  

14. Графен: структура і основні фізико-хімічні властивості.  

15. Алотропні форми вуглецю – алмаз, графіт, карбін в яких вуглецеві атоми 

перебувають в sp3, sp2, sp гібридизованих станах, відповідно.  
16. Чому з вуглецевими нанотрубками пов’язують майбутній бум в 

наноматеріалознавстві ?  

17.  Які незвичні властивості і структура у вуглецевих нанотрубках  ? 

18.  Назвіть унікальні механічні властивості вуглецевих нанотрубок. 

19.  Наведіть приклади застосування вуглецевих нанотрубок в електронних 

пристроях, паливних елементах, хімічних сенсорах, механічному зміцненні.  

20. Поясніть терміни: фотонні кристали, фотонні заборонені зони.   

21.  Наведіть приклади використання фотонних кристалів.  
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

1. Наноматеріали, наноструктури і нанотехнології – історія, сучасний стан і 

перспективи. 
2. Класифікація напівпровідникових структур пониженої розмірності. 
3.  Енергетичний спектр квантових напівпровідникових структурах. Розмірне 

квантування. Тунелювання.  

4. Напівпровідникові наноструктури з квантовими ямами.   

5. Одномірні квантові нитки і квантові точки.  

6. Напівпровідникові надгратки. Застосування. 

http://www.sprpages.nl/index.html
http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_1670.html
http://students.chem.tue.nl/ifp03/
http://www.nanonewsnet.ru/
http://www.zyvex.com/nanotech/feynman.html
http://rusdom.org/1/mie/19/1


7. Надгратки нанокристалів. Кристал з квантових точок (Quantum dot crystal).  

8. Фотонні кристали. Застосування. 

9.  Алотропні форми вуглецевих наноструктур (молекули, кластери, нанотрубки). 

10. Вуглецеві нанотрубки. Основні фізичні властивості.  

11. Дослідження наноструктур: Скануюча зондова мікроскопія. Атомно-силова 

мікроскопія. 

12. Дослідження наноструктур: Тунельна мікроскопія. Електронна мікроскопія. 

13. Рентгенівсько-дифракційні методи дослідження наноструктур. 

14. Дослідження наноструктур: Оптична спектроскопія. Люмінесцентний аналіз.  

15. Скануюча оптична мікроскопія ближнього поля (SNOM) наноструктур.  

16. Конфокальна скануюча раманівська спектроскопія наноструктур.  

17. Поверхнево-підсилена спектроскопія комбінаційного розсіяння (SERS) 

наноструктур.  

1. Оптичні властивості напівпровідникових наноструктур. Оптичне поглинання. 

Фотолюмінесценція. 

2. Фотолюмінесцентна характеризація наноструктур з квантовими ямами: Оцінка 

інтерфейсу (напівширина і форма, Стоксів зсув, локалізація). 

3. Напівпровідникові нанокритали. Квантово-розмірний ефект. Оптичне 

поглинання і випромінювання світла 

4. Напівпровідникові нанокритали. Роль поверхні. Електронна структура. 

5. Розмірна залежність спектра поглинання нанокритала. Режими слабкої і сильної 

локалізації електронів. 

6. Спектроскопія одиночної квантової точки. Механізми рекомбінації. 

7. Комбінаційне розсіяння світла в напівпровідникових наноструктурах.  

8. Застосування КРС для оцінки компонентного складу і пружних деформацій в 

епітаксійних шарах. 

9. КРС в квантових точках і квантових нитках. 

10. Графен і вуглецеві нанотрубки – структура і електричні властивості. 

11. Графен і вуглецеві нанотрубки - коливні і механічні властивості. 

12. Наномеханізми і нанопристрої.  

13. Наноелектроніка.         

14. Квантові комп’ютери. Молекулярна електроніка. 

 
 


