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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Теорія наноструктур» є складовою освітньо-професій-

ної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «маґістр» галузі 

знань «10 Природничі науки» з напряму підготовки 8.04020301 – Фізика, спеціяльности 

104: Фізика та астрономія     
Дана дисципліна є нормативною за спеціяльністю 104: Фізика та астрономія     
Викладається у І семестрі 2 курсу в обсязі 90 год. (3 кредити ECTS), зокрема: 

лекції — 30 год., лабораторні — 0 год., самостійна робота — 60 год. У курсі перед-

бачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисциплі-

на — іспитом. 

Мета дисципліни — отримання знань про опис самоорганізації або виготовлен-

ня і властивості конденсованих систем із наномасштабною структурою, які охоплені 

(далекосяжним) міжчастинковим взаємочином, характеризуються кооперативною по-

ведінкою в умовах процесів утворення та/або релаксації і описуються нелінійними інте-

ґро-диференційними рівняннями; ознайомлення з основними напрямами, методами і 

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 і творче розв’язування відповідних рівнянь фізики конденсованої ре-

човини (з використанням ПК), що потрібно для практики; сприяння розвитку логічного 

й аналітичного мислення студентів — майбутніх фізиків-науковців і викладачів. 

Завдання — формування фізичного мислення у студентів в межах матеріялу, 

що вивчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріялу спецкурсів, пе-

редбачених програмою спеціялізації. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: приклади наномасштабного структуроутворення з фізики і фізичного 

матеріялознавства, основні поняття та симетрійно-енергетичні й структурно-

ентропійні закономірності будови і поведінки наноструктур конденсованої речовини; 

вміти: вибирати моделі опису, розробляти основи нових і розширювати межі за-

стосовности наявних методів кількісного дослідження станів наномасштабних конден-

сованих систем для з’ясування особливостей їхніх структурних, механічних, електрич-

них, магнетних, оптичних властивостей в умовах процесів утворення та/або релаксації, 
використовувати їх для характеризації (з урахуванням розвитку експериментальної ба-

зи і новітніх потреб застосувань) наномасштабних матеріялів, що створюються, самос-

тійно вивчати і творчо використовувати наукову літературу з даної дисципліни. 

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

ного напряму). Навчальна дисципліна «Теорія наноструктур» є складовою частиною 

циклу професійної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем маґістра. 

Вона є спеціяльною дисципліною для вивчення фізико-математичних наук. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дана спеціяльна навчальна дисципліна є ба-

зовою для вивчення маґістрами спеціяльних дисциплін: «Фізика фотопровідності», 
«Сучасні комп’ютерні технології у фізиці конденсованого стану», «Комп’ютерна радіа-

ційна фізика», «Комп’ютерна фізика матеріалів», «Фізика фармпрепаратів», «Методи 

квантової хімії», «Квантова хімія барвників та фармпрепаратів», «Фізика запорошеної 

плазми» (та аспірантами спеціяльної дисципліни «Теорія невпорядкованих систем»), а 

також сприяє належному виконанню ними дипломних (дисертаційних) робіт. 
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 Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинґовою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–8, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) — 

теми 9–15. Обов’язковим для іспиту є отримання не менше мінімальної кількости ба-

лів на кожній модульній контрольній. 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. — 12 балів Max. — 20 балів Min. — 12 балів Max. — 20 балів 

Усна відповідь — — — — 

Доповнення — — — — 

…     

Модульна контрольна 

робота 1 

12 20 — — 

Модульна контрольна 

робота 2 

— — 12 20 

„3” 
— мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 

1 
— мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Студентам, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-

розрахунковий мінімум у 12 балів за кожну модульну контрольну роботу, для одер-

жання іспиту обов’язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з 

належним 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 24 / 36 60 

Максимум 20 20 40 / 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 іспиту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

90–100 5 відмінно 

85–89 
4 добре 

75–84  

65–74  
3 задовільно 

60–64  

35–59  2 незадовільно 

1–34    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1 Теорії структурних, механічних і теплофізичних властивос-

тей наномасштабних структур конденсованої речовини  

ТЕМА 1. Будова твердотільних і рідких наномасштабних структур; кристалографія.

           (7 год.) 

 Вступ. Методики дифракції та розсіяння електронів для визначення 
структури (дифракція електронів у збіжному пучку, дифракція електронів від діб-

раної ділянки та мікродифракція електронів, нанодифракція електронів тонкого 

променя). Будова рідин (моделі рідкої структури). Рідкі кристали (моделі дефек-

тів рідкокристалічної структури). Неупорядковані тверді тіла (моделі аморфів, 

порошків, пористих матеріялів). Будова наномасштабних матеріялів (будова 

кластерів: меткарів (металокарбогедренів, металокарбонів); нефраґментів криста-

лів; вільних або нецупко аґреґованих (згрупованих, злиплих, з’єднаних) або слабко 

прикріплених (зчеплених, приєднаних) до підложжя (субстрату); будова нанокрис-

талів і наночастинок («колоїдних» квантових точок, але не ізольованих хлипаком-

заслінкою убудованих квантових точок); нанорурки; наномасштабні кристали; бу-

дова нанодротів і нанострижнів — довгих, вільних або слабко зчеплених (прикрі-

плених, приєднаних) квантових дротів-ниток і квантових стрижнів-прутів, але не 

ізольованих хлипаком-заслінкою убудованих квантових дротів-ниток; будова на-

норурок (порожнистих нанодротів)). Будова фуллеренів і споріднених порожни-

стих і планарних молекулярних структур (будова вуглецевих нанорурок, бор-

них нанорурок і інших близькоспоріднених графітоподібних систем; графенова 

структура). 

ТЕМА 2. Будова дефектних твердотільних наномасштабних структур. (5 год.) 

 Наномасштабна мікроструктура кристалів з дефектами й домішками 

(моделі точкових дефектів і кластерів дефектів (вакансій, міжвузлових атомів, 

центрів забарвлення); моделі мікроскопічних дефектів (пор, включень та ін.). Фі-

зичні радіяційні ефекти, радіяційні пошкодження в нанокристалічних мате-
ріялах (моделі радіяційних ефектів). 

ТЕМА 3. Механічні й акустичні властивості наномасштабних структур конденсо-

ваної речовини.         (3 год.) 

 Структурні класи наномасштабних систем (наноточки; нанодроти; нано-

листи (нанопласти); композити (наносистеми, убудовані в більшу структуру); 

комплексні наноструктури, в тому числі декоративні (з рельєфною поверхнею) або 

збірні структури). Механічні властивості наномасштабних систем (низькочас-

тотні властивості: коефіцієнти відгуку; високочастотні властивості, відгуки на ре-

зонансні або перехідні (несталі) поля; механічні моди вібрації; руйнування (злам, 

розрив) / ламкість (крихкість). 

ТЕМА 4. Динаміка ґратниць наномасштабних структур конденсованої речовини.

           (4 год.) 

 Фонони або коливні стани низьковимірних структур і наномасштабних 

матеріялів: підгінні теорії, першопринципна теорія (статистична механіка ґрат-

ницевих коливань та фазових переходів типу зміщення; вільні плівки; нанорурки 

та нанодроти; кластери та нанокристали; шаруваті системи; фонони в графені). 

ТЕМА 5. Рівняння стану, фазові рівноваги та фазові перетворення наноструктур 

конденсованої речовини.       (4 год.) 
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 Загальні теорії фазових перетворень (теорії скінченнорозмірних систем; 

теорії перетворень типу лад–безлад; статистична механіка модельних систем (Ізін-

ґів модель, Поттсів модель, теоретико-польові моделі, методики Монте-Карло і 

т. ін.); теорії поводження у критичній області; теорії зародкування). Специфічні 

фазові переходи (теорії перетворення тверде тіло–рідина; структурні перетворен-

ня у наномасштабних матеріялах). Фазові рівноваги (фазове розділення і сеґреґа-

ція у наномасштабних системах; самоскладання). 

ТЕМА 6. Теплофізичні властивості наномасштабних структур конденсованої речо-

вини.           (3 год.) 

 Моделі термодинамічних властивостей рідин. Теплофізичні властивості 
малих частинок, нанокристалів, нанорурок та інших споріднених систем (теп-

лофізичні властивості графену). 

ТЕМА 7. Неелектронні транспортні властивості наномасштабних структур конден-

сованої речовини.         (3 год.) 

 Дифузія у наномасштабних твердих тілах. Неелектронна теплопровід-
ність і поширення теплових імпульсів у твердих тілах; теплові хвилі (нанору-

рки). 

ТЕМА 8. Поверхні й інтерфейси; тонкі плівки та наносистеми (структура і неелект-

ронні властивості).        (6 год.) 

 Тверді поверхні й інтерфейси між твердими тілами: структура й енерге-

тика (будова чистих поверхонь (і поверхнева реконструкція): фуллерени). Мікро-

скопія поверхонь, інтерфейсів і тонких плівок (сканувальна тунельна мікроско-

пія (STM) (включаючи хімію, викликану за допомогою СТМ); сканувальна елект-

ронна 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 електро-

нів (низької енергії) (LEEM); просвітлювальна електронна мікроскопія високого 

розріжнення (HRTEM); атомово-силова мікроскопія (AFM); магнетно-силова мік-

роскопія (MFM); акустична силова мікроскопія; близькопольова сканувальна мік-

роскопія та спектроскопія; автоелектронна (емісійна) і автойонна (польова йонна) 

мікроскопія; сканувальна Оже-мікроскопія, фотоелектронна мікроскопія; Рентґе-

нова мікроскопія (мікрорентґенографія)). Хемосорбція / фізична адсорбція: ад-

сорбати на поверхнях (першопринципні розрахунки структури та реакцій адсор-

батів; статистична механіка адсорбатів; структура адсорбатів: центри зв’язування, 

геометрія, складання (дво- і тривимірне кластероутворення); дифузія адсорбатів, 

кінетика укрупнення й аґреґування). Структура та морфологія тонких плівок 

(зародкування й ріст: фуллерени). Низьковимірні, мезоскопічні, наномасштабні 

й інші споріднені системи: структура та неелектронні властивості (багатоша-

рування; надґратниці; квантові ями; квантові точки (структуровані у квантові 

ями); квантові дроти-нитки (структуровані у квантові ями); графенові плівки). 

Змістовий модуль 2 Теорії електронної будови, електричних, магнетних і оптич-

них властивостей наномасштабних структур конденсованої ре-

човини 

ТЕМА 9. Ч. I. Електронна структура наномасштабних і мезоскопічних матеріялів.

           (4 год.) 
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Теорії та моделі багатоелектронних систем (теорія Фермі-рідини, фено-

менологічні моделі; електронний Фермі-газ; ґратницеві ферміонні моделі (Хаббар-

дів модель та ін.); нефермірідинні основні стани, електронні фазові діяграми та 

фазові переходи у модельних системах; збуджені стани та паруючі взаємодії у мо-

дельних системах; ферміони у знижених вимірах (еніони, композитні ферміони, 

Латтинжерова рідина і т. д.). 

ТЕМА 10. Ч. II. Електронна структура наномасштабних і мезоскопічних матеріялів.

           (7 год.) 
Методи розрахунків електронної структури (базисні набори (ЛКАО, пла-

ских хвиль, приєднаних пласких хвиль та ін.) і споріднені методології (методи ро-

зсіяння, ЛМТО–АСА, лінеаризовані методи та ін.); обчислювальні методології 

(дискретизація Бріллюенової зони, ітеративна діягоналізація, побудова псевдопо-

тенціялів); теорія функціоналу густини, наближення локальної густини, ґрадієнтна 

та ін. поправки; розрахунки повної енергії та когезійної енергії; молекулярно-

динамічні розрахунки (Кар–Парринелло) та ін. чисельні моделювання; збуджені 

стани: методологія; релятивістські ефекти). Розрахунки Фермі-поверхні, ефек-

тивної маси, g-фактора. Електронна густина станів і зонна структура криста-

лічних твердих тіл (фуллерени та споріднені матеріяли; інтеркаляційні сполуки; 

фотонні матеріяли із забороненою зоною). Електронна структура неупорядко-

ваних твердих тіл (моделі наномасштабних неупорядкованих структур; локалізо-

вані стани). Сильно корельовані електронні системи; важкі ферміони. Вузько-

зонні системи; тверді тіла із проміжною валентністю. Переходи метал–

діелектрик і інші електронні переходи. 
ТЕМА 11. Електронне перенесення у конденсованій речовині.  (7 год.) 

Моделі електронного транспорту; механізми розсіяння (розсіяння фоно-

нами, магнонами й іншими нелокалізованими збудженнями; розсіяння точковими 

дефектами, дислокаціями, поверхнями й іншими недосконалостями (включаючи 

ефект Кондо); часи релаксації, середні довжини вільного пробігу; колективні моди 

в одновимірних провідниках; ефекти локалізації (Андерсонова або слабка локалі-

зація); поріг рухливости; стрибкове перенесення (носіїв заряду). Спін-

поляризований транспорт (спін-поляризований транспорт у металах та напівп-

ровідниках; оптичне створення спін-поляризованих носіїв; електрична інжекція 

спін-поляризованих носіїв; транспорт спінів через інтерфейси; струмом кероване 

помпування спінами; спінова релаксація та розсіяння). Змішана провідність і пе-

реходи провідности. Електропровідність специфічних матеріялів (фуллерени й 

споріднені матеріяли; композитні матеріяли; електронний транспорт у графені). 

ТЕМА 12. Електронна структура й електричні властивості поверхонь, інтерфейсів, 

тонких плівок і низьковимірних структур.     (7 год.) 

Електронні стани на поверхнях і інтерфейсах (поверхневі стани, зонна 

структура, електронна густина станів; слабка або Андерсонова локалізація; доміш-

кові та дефектні рівні; енергетичні стани адсорбованих речовин; процеси делокалі-

зації; колективні збудження (в тому числі екситони, полярони, плазмони, хвилі за-

рядової густини й інші збудження зарядової густини); електронні тверді тіла). 

Електронні стани та колективні збудження у багатошаруваннях, квантових 

ямах, мезоскопічних і наномасштабних системах (квантові ями; квантові дроти; 

квантові точки). Електронна структура наномасштабних матеріялів (класте-
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рів, наночастинок, нанорурок, нанокристалів) і споріднених систем (одночас-

тинкові стани; фази порушеної симетрії; колективні збудження; електронна струк-

тура графену). Електроперенесення у мезоскопічних системах (балістичний 

транспорт; Кулонова блокада; одноелектронне тунелювання; незатухаючі струми). 

Поверхнева провідність. Поверхневі подвійні шари, бар’єри Шотткі, робота 
виходу. Електричні властивості специфічних тонких плівок (фуллерени й спо-

ріднені матеріяли). Електронний транспорт у наномасштабних матеріялах і 

структурах (нанокристалічні матеріяли; нанорурки; квантові ями; квантові точки; 

квантові дроти; наномасштабні контакти). 

ТЕМА 13. Надпровідність.        (5 год.) 

Теорії й моделі надпровідного стану (нетрадиційні механізми (спінові 

флюктуації, еніонний механізм, марґінальна Фермі-рідина, Латтинжерова рідина й 

ін.). Надпровідні матеріяли, інші, ніж купрати (надпровідники з важкими фер-

міонами; надпровідники на основі вуглецю (фуллерени та споріднені матеріяли 

тощо); пніктиди й халькогеніди). Надпровідні плівки й низьковимірні структу-

ри (мезоскопічні та наномасштабні системи). 

ТЕМА 14. Магнетні властивості та матеріяли.     (6 год.) 

Теорії й моделі магнетного впорядкування (теорія кристалічного поля й 

спінові Гамільтоніяни; класичні спінові моделі; квантовані спінові моделі; зонні й 

обумовлені блукальними колективізованими електронами моделі; спін-скляні й 

інші випадкові моделі; спін-ланцюжкові моделі; локальні моменти; ефект Кондо, 

флюктуації валентности, важкі ферміони; спінові хвилі; хвилі спінової густини). 

Специфічні магнетні матеріяли (тонкодисперсні системи; нанокристалічні мате-

ріяли; молекулярні магнети). Магнетні властивості наноструктур (виготовлення 

магнетних наноструктур; доменні структури у наночастинках; динаміка магнетних 

наночастинок; електронна структура магнетних наночастинок; спін-транспортні 

ефекти). 

ТЕМА 15. Оптичні властивості, спектроскопія конденсованої речовини й інші вза-

ємодії випромінення та частинок з конденсованою речовиною. Електронна 

та йонна емісія тілами; явища ударного впливу.    (7 год.) 

Інфрачервоний і Раманів спектри (фуллерени та споріднені матеріяли). 

Спектри вбирання й відбивання: видимий і ультрафіолетовий (фуллерени та 

споріднені матеріяли). Оптичні властивості специфічних тонких плівок (фул-

лерени та споріднені матеріяли; тонкодисперсні системи). Оптичні властивості 

низьковимірних, мезоскопічних і наномасштабних матеріялів і структур (на-

нокристали, наночастинки й нанокластери; нанорурки; квантові ями; квантові точ-

ки; квантові дроти; багатошарування; надґратниці; фотонні структури; метамате-

ріяли; нанострижні; нанопоруваті матеріяли; наноаґреґати; нанокомпозити; нано-

точки; нанодроти; наноміцели; оптичні властивості графену). Фотоемісійні та фо-

тоелектронні спектри (інтерфейси; гетероструктури; наноструктури). 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 

семінари/ 

лаборат., 

практичні 

С/Р 

Інші 

форми 

контр. 

Змістовий модуль 1 Теорії структурних, механічних і теплофізичних властивостей  

наномасштабних структур конденсованої речовини 

1 
Тема 1. Будова твердотільних і рідких наномасштабних 

структур; кристалографія 
2 0 5  

2 
Тема 2. Будова дефектних твердотільних наномасштаб-

них структур 
2 0 3  

3 
Тема 3. Механічні й акустичні властивості наномасшта-

бних структур конденсованої речовини 
2 0 1  

4 
Тема 4. Динаміка ґратниць наномасштабних структур 

конденсованої речовини 
2 0 2  

5 
Тема 5. Рівняння стану, фазові рівноваги та фазові пере-

творення наноструктур конденсованої речовини 
2 0 2  

6 
Тема 6. Теплофізичні властивості наномасштабних стру-

ктур конденсованої речовини 
2 0 1  

7 
Тема 7. Неелектронні транспортні властивості нанома-

сштабних структур конденсованої речовини 
2 0 1  

8 
Тема 8. Поверхні й інтерфейси; тонкі плівки та наносис-

теми (структура і неелектронні властивості) 
2 0 4  

Модульна контрольна робота 1  

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 0 2  

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

мезоскопічних матеріялів 
2 0 5  

11 Тема 11. Електронне перенесення у конденсованій речовині 2 0 5  

12 

Тема 12. Електронна структура й електричні властивос-

ті поверхонь, інтерфейсів, тонких плівок і низько-

вимірних структур 

2 0 5  

13 Тема 13. Надпровідність 2 0 3  

14 Тема 14. Магнетні властивості та матеріяли 2 0 4  

15 

Тема 15. Оптичні властивості, спектроскопія конденсо-

ваної речовини й інші взаємодії випромінення та 

частинок з конденсованою речовиною. Електронна 

та йонна емісія тілами; явища ударного впливу 

2 0 5  

Модульна контрольна робота 2  

ВСЬОГО 30 0 60  

Загальний обсяг — 90 год., в тому числі: 

Лекцій — 30 год. 

Самостійної роботи (позааудиторної) — 60 год.. 
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ЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Теорії структурних, механічних і теплофізичних властивостей  

наномасштабних структур конденсованої речовини 

 

ТЕМА 1. БУДОВА ТВЕРДОТІЛЬНИХ І РІДКИХ НАНОМАСШТАБНИХ СТРУКТУР; 

КРИСТАЛОГРАФІЯ (7 год.) 

Лекція 1. Вступ. Будова рідин (моделі рідкої структури). Рідкі кристали (моделі 

дефектів рідкокристалічної структури). Будова наномасштабних матеріялів (нано-

рурки; наномасштабні кристали). Будова фуллеренів і споріднених порожнистих і 

планарних молекулярних структур (будова вуглецевих нанорурок, борних нанору-

рок і інших близькоспоріднених графітоподібних систем; графенова структура). 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Методики дифракції та розсіяння електронів для визначення структури (диф-

ракція електронів у збіжному пучку, дифракція електронів від дібраної ділянки та 

мікродифракція електронів, нанодифракція електронів тонкого променя). 2) Неупо-

рядковані тверді тіла (моделі аморфів, порошків, пористих матеріялів). 3) Будова 

наномасштабних матеріялів (будова кластерів: меткарів (металокарбогедренів, 

металокарбонів); нефраґментів кристалів; вільних або нецупко аґреґованих (згрупо-

ваних, злиплих, з’єднаних) або слабко прикріплених (зчеплених, приєднаних) до під-

ложжя (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 ізольова-

них хлипаком-заслінкою убудованих квантових дротів-ниток; будова нанорурок (по-

рожнистих нанодротів)). 

Рекомендована література [1–15, 19, 28, 37]. 

 

Тема 2. БУДОВА ДЕФЕКТНИХ ТВЕРДОТІЛЬНИХ НАНОМАСШТАБНИХ СТРУКТУР 

(5 год.) 

Лекція 2. Наномасштабна мікроструктура кристалів з дефектами й домішками 

(моделі точкових дефектів і кластерів дефектів (вакансій, міжвузлових атомів, центрів 

забарвлення); моделі мікроскопічних дефектів (пор, включень та ін.). Фізичні радія-

ційні ефекти, радіяційні пошкодження в нанокристалічних матеріялах (моделі 

радіяційних ефектів). 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Вивчення структури фуллеритів C60, багатошарових вуглецевих нанорурок та 

графену: обчислення вектора хіральности, трансляційного вектора, побудова елеме-

нтарної комірки та Бріллюенової зони для нанорурки заданої хіральности і графено-

вого шару. 2) Інтеркальовані фуллерити; леґування фуллеритів. 3) Полімеризація фу-

ллеридів. 

Рекомендована література [1–15, 19, 28, 32–35, 37]. 

 

Тема 3. МЕХАНІЧНІ Й АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОМАСШТАБНИХ СТРУК-

ТУР КОНДЕНСОВАНОЇ РЕЧОВИНИ (3 год.) 
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Лекція 3. Механічні властивості наномасштабних систем (низькочастотні власти-

вості: коефіцієнти відгуку; високочастотні властивості, відгуки на резонансні або пе-

рехідні (несталі) поля; механічні моди вібрації; руйнування (злам, розрив) / ламкість 

(крихкість). 

Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

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 стру-

ктури). 

Рекомендована література [1, 2, 7, 8, 10, 15, 28, 29, 37]. 

 

Тема 4. ДИНАМІКА ҐРАТНИЦЬ НАНОМАСШТАБНИХ СТРУКТУР КОНДЕНСОВА-

НОЇ РЕЧОВИНИ (4 год.) 

Лекція 4. Фонони або коливні стани низьковимірних структур і наномасштаб-

них матеріялів: підгінні теорії, першопринципна теорія (статистична механіка ґра-

тницевих коливань та фазових переходів типу зміщення; вільні плівки; нанорурки та 

нанодроти; кластери та нанокристали; шаруваті системи; фонони в графені). 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Побудова динамічної матриці та фононної дисперсійної залежности для графено-

вого шару і вуглецевої нанорурки заданої хіральности. 2) Дослідження симетрії гра-

фенових коливних мод. 

Рекомендована література [1, 2, 5, 6, 9, 11, 29, 32, 37]. 

 

Тема 5. РІВНЯННЯ СТАНУ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

НАНОСТРУКТУР КОНДЕНСОВАНОЇ РЕЧОВИНИ (4 год.) 

Лекція 5. Загальні теорії фазових перетворень (теорії перетворень типу лад–

безлад; статистична механіка модельних систем (Ізінґів модель і т. ін.); теорії пово-

дження у критичній області; теорії зародкування). Специфічні фазові переходи (тео-

рії перетворення тверде тіло–рідина). Фазові рівноваги (фазове розділення і сеґреґа-

ція у наномасштабних системах). 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Загальні теорії фазових перетворень (теорії скінченнорозмірних систем; стати-

стична механіка модельних систем (Поттсів модель, теоретико-польові моделі, ме-

тодики Монте-Карло і т. ін.)). 2) Специфічні фазові переходи (структурні перетво-

рення у наномасштабних матеріялах). 3) Фазові рівноваги (самоскладання). 

Рекомендована література [1, 2, 4, 12, 16, 29, 32, 33, 36, 37]. 

 

Тема 6. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОМАСШТАБНИХ СТРУКТУР КОН-

ДЕНСОВАНОЇ РЕЧОВИНИ (3 год.) 

Лекція 6. Моделі термодинамічних властивостей рідин. Теплофізичні властивос-

ті нанокристалів, нанорурок та інших споріднених систем (теплофізичні власти-

вості графену). 
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Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

Теплофізичні властивості малих частинок. 

Рекомендована література [1–4, 12, 16, 28, 29, 36, 37]. 

 

Тема 7. НЕЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОМАСШТАБНИХ 

СТРУКТУР КОНДЕНСОВАНОЇ РЕЧОВИНИ (3 год.) 

Лекція 7. Дифузія у наномасштабних твердих тілах. Неелектронна теплопровід-

ність і поширення теплових імпульсів у твердих тілах; теплові хвилі (нанорурки). 

Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

Релаксаційна кінетика перерозподілу леґувальних домішок у графеновому шарі. 

Рекомендована література [1, 17, 29, 32, 33]. 

 

Тема 8. ПОВЕРХНІ Й ІНТЕРФЕЙСИ; ТОНКІ ПЛІВКИ ТА НАНОСИСТЕМИ (СТРУ-

КТУРА І НЕЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ) (6 год.) 

Лекція 8. Тверді поверхні й інтерфейси між твердими тілами: структура й енер-

гетика (будова чистих поверхонь (і поверхнева реконструкція): фуллерени). Хемосо-

рбція / фізична адсорбція: адсорбати на поверхнях (першопринципні розрахунки 

структури та реакцій адсорбатів; статистична механіка адсорбатів; структура адсорба-

тів: центри зв’язування, геометрія, складання (дво- і тривимірне кластероутворення); 

дифузія адсорбатів, кінетика укрупнення й аґреґування). Структура та морфологія 

тонких плівок (зародкування й ріст: фуллерени). Низьковимірні, мезоскопічні, на-

номасштабні й інші споріднені системи: структура та неелектронні властивості 

(багатошарування; надґратниці; квантові ями; квантові точки (структуровані у кван-

тові ями); квантові дроти-нитки (структуровані у квантові ями); графенові плівки). 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

Мікроскопія поверхонь, інтерфейсів і тонких плівок (сканувальна тунельна мікрос-

копія (STM) (включаючи хімію, викликану за допомогою СТМ); сканувальна електрон-

на мікроскопія (SEM) (включаючи формування сиґналу зображення на основі викори-

стання електропровідности, наведеної електронним бомбардуванням (EBІC)); про-

світлювальна електронна мікроскопія (TEM); сканувальна (растрова) просвітлюва-

льна електронна мікроскопія (STEM); мікроскопія повільних електронів (низької енер-

гії) (LEEM); просвітлювальна електронна мікроскопія високого розріжнення 

(HRTEM); атомово-силова мікроскопія (AFM); магнетно-силова мікроскопія (MFM); 

акустична силова мікроскопія; близькопольова сканувальна мікроскопія та спектрос-

копія; автоелектронна (емісійна) і автойонна (польова йонна) мікроскопія; сканува-

льна Оже-мікроскопія, фотоелектронна мікроскопія; Рентґенова мікроскопія (мік-

рорентґенографія)). 

Рекомендована література [1, 2, 9–11, 15, 17, 19, 28, 37]. 
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Контрольні запитання до змістового модуля 1 

1. Будова рідин (моделі рідкої структури). 

2. Рідкі кристали (моделі дефектів рідкокристалічної структури). 

3. Будова наномасштабних матеріялів (нанорурки; наномасштабні кристали). 

4. Будова фуллеренів і споріднених порожнистих і планарних молекулярних 

структур (будова вуглецевих нанорурок, борних нанорурок і інших близькоспорі-

днених графітоподібних систем; графенова структура). 

5. Методики дифракції та розсіяння електронів для визначення структури (диф-

ракція електронів у збіжному пучку, дифракція електронів від дібраної ділянки та 

мікродифракція електронів, нанодифракція електронів тонкого променя). 

6. Неупорядковані тверді тіла (моделі аморфів, порошків, пористих матеріялів). 

7. Будова наномасштабних матеріялів (будова кластерів: меткарів (металокарбоге-

дренів, металокарбонів); нефраґментів кристалів; вільних або нецупко аґреґованих 

(згрупованих, злиплих, з’єднаних) або слабко прикріплених (зчеплених, приєдна-

них) 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; бу-

дова нанорурок (порожнистих нанодротів)). 

8. Наномасштабна мікроструктура кристалів з дефектами й домішками (моделі 

точкових дефектів і кластерів дефектів (вакансій, міжвузлових атомів, центрів за-

барвлення); моделі мікроскопічних дефектів (пор, включень та ін.). 

9. Фізичні радіяційні ефекти, радіяційні пошкодження в нанокристалічних ма-

теріялах (моделі радіяційних ефектів). 

10. Вивчення структури фуллеритів C60, багатошарових вуглецевих нанорурок та гра-

фену: обчислення вектора хіральности, трансляційного вектора, побудова елемен-

тарної комірки та Бріллюенової зони для нанорурки заданої хіральности і графе-

нового шару. 

11. Інтеркальовані фуллерити; леґування фуллеритів. 

12. Полімеризація фуллеридів. 

13. Структурні класи наномасштабних систем (наноточки; нанодроти; нанолисти 

(нанопласти); композити (наносистеми, убудовані в більшу структуру); комплекс-

ні наноструктури, в тому числі декоративні (з рельєфною поверхнею) або збірні 

структури). 

14. Механічні властивості наномасштабних систем (низькочастотні властивості: 

коефіцієнти відгуку; високочастотні властивості, відгуки на резонансні або пере-

хідні (несталі) поля; механічні моди вібрації; руйнування (злам, розрив) / ламкість 

(крихкість). 

15. Фонони або коливні стани низьковимірних структур і наномасштабних мате-

ріялів: підгінні теорії, першопринципна теорія (статистична механіка ґратнице-

вих коливань та фазових переходів типу зміщення; вільні плівки; нанорурки та на-

нодроти; кластери та нанокристали; шаруваті системи; фонони в графені). 

16. Побудова динамічної матриці та фононної дисперсійної залежности для графено-

вого шару і вуглецевої нанорурки заданої хіральности. 

17. Дослідження симетрії графенових коливних мод. 

18. Загальні теорії фазових перетворень (теорії перетворень типу лад–безлад; стати-

стична механіка модельних систем (Ізінґів модель і т. ін.); теорії поводження у 
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критичній області; теорії зародкування). 

19. Специфічні фазові переходи (теорії перетворення тверде тіло–рідина). 

20. Фазові рівноваги (фазове розділення і сеґреґація у наномасштабних системах). 

21. Загальні теорії фазових перетворень (теорії скінченнорозмірних систем; статис-

тична механіка модельних систем (Поттсів модель, теоретико-польові моделі, ме-

тодики Монте-Карло і т. ін.)). 

22. Специфічні фазові переходи (структурні перетворення у наномасштабних мате-

ріялах). 

23. Фазові рівноваги (самоскладання). 

24. Моделі термодинамічних властивостей рідин. 

25. Теплофізичні властивості нанокристалів, нанорурок та інших споріднених 

систем (теплофізичні властивості графену). 

26. Теплофізичні властивості малих частинок. 

27. Дифузія у наномасштабних твердих тілах. 

28. Неелектронна теплопровідність і поширення теплових імпульсів у твердих 

тілах; теплові хвилі (нанорурки). 

29. Релаксаційна кінетика перерозподілу леґувальних домішок у графеновому шарі. 

30. Тверді поверхні й інтерфейси між твердими тілами: структура й енергетика 

(будова чистих поверхонь (і поверхнева реконструкція): фуллерени). 

31. Хемосорбція / фізична адсорбція: адсорбати на поверхнях (першопринципні 

розрахунки структури та реакцій адсорбатів; статистична механіка адсорбатів; 

структура адсорбатів: центри зв’язування, геометрія, складання (дво- і тривимірне 

кластероутворення); дифузія адсорбатів, кінетика укрупнення й аґреґування). 

32. Структура та морфологія тонких плівок (зародкування й ріст: фуллерени). 

33. Низьковимірні, мезоскопічні, наномасштабні й інші споріднені системи: 

структура та неелектронні властивості (багатошарування; надґратниці; квантові 

ями; квантові точки (структуровані у квантові ями); квантові дроти-нитки (струк-

туровані у квантові ями); графенові плівки). 

34. Мікроскопія поверхонь, інтерфейсів і тонких плівок (сканувальна тунельна мік-

роскопія (STM) (включаючи хімію, викликану за допомогою СТМ); сканувальна 

електронна мікроскопія (SEM) (включаючи формування сиґналу зображення на ос-

нові використання електропровідности, наведеної електронним бомбардуванням 

(EBІC)); просвітлювальна електронна мікроскопія (TEM); сканувальна (растрова) 

просвітлювальна електронна мікроскопія (STEM); мікроскопія повільних електро-

нів (низької енергії) (LEEM); просвітлювальна електронна мікроскопія високого ро-

зріжнення (HRTEM); атомово-силова мікроскопія (AFM); магнетно-силова мікрос-

копія (MFM); акустична силова мікроскопія; близькопольова сканувальна мікроско-

пія та спектроскопія; автоелектронна (емісійна) і автойонна (польова йонна) мікрос-

копія; сканувальна Оже-мікроскопія, фотоелектронна мікроскопія; Рентґенова мік-

роскопія (мікрорентґенографія)). 
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ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1 

1 варіянт 

1. Будова рідин (моделі рідкої структури). 

2. Мікроскопія поверхонь, інтерфейсів і тонких плівок (сканувальна тунельна мік-

роскопія (STM) (включаючи хімію, викликану за допомогою СТМ); сканувальна еле-

ктронна мікроскопія (SEM) (включаючи формування сиґналу зображення на основі 

використання електропровідности, наведеної електронним бомбардуванням (EBІC)); 

просвітлювальна електронна мікроскопія (TEM); сканувальна (растрова) просвітлю-

вальна 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 спектрос-

копія; автоелектронна (емісійна) і автойонна (польова йонна) мікроскопія; скануваль-

на Оже-мікроскопія, фотоелектронна мікроскопія; Рентґенова мікроскопія (мікрорен-

тґенографія)). 

2 варіянт 

1. Рідкі кристали (моделі дефектів рідкокристалічної структури). 

2. Низьковимірні, мезоскопічні, наномасштабні й інші споріднені системи: стру-

ктура та неелектронні властивості (багатошарування; надґратниці; квантові ями; 

квантові точки (структуровані у квантові ями); квантові дроти-нитки (структуровані у 

квантові ями); графенові плівки). 

3 варіянт 

1. Будова наномасштабних матеріялів (нанорурки; наномасштабні кристали). 

2. Структура та морфологія тонких плівок (зародкування й ріст: фуллерени). 

4 варіянт 

1. Будова фуллеренів і споріднених порожнистих і планарних молекулярних 

структур (будова вуглецевих нанорурок, борних нанорурок і інших близькоспорід-

нених графітоподібних систем; графенова структура). 

2. Хемосорбція / фізична адсорбція: адсорбати на поверхнях (першопринципні ро-

зрахунки структури та реакцій адсорбатів; статистична механіка адсорбатів; структу-

ра адсорбатів: центри зв’язування, геометрія, складання (дво- і тривимірне кластероу-

творення); дифузія адсорбатів, кінетика укрупнення й аґреґування). 

5 варіянт 

1. Методики дифракції та розсіяння електронів для визначення структури (диф-

ракція електронів у збіжному пучку, дифракція електронів від дібраної ділянки та мі-

кродифракція електронів, нанодифракція електронів тонкого променя). 

2. Тверді поверхні й інтерфейси між твердими тілами: структура й енергетика 

(будова чистих поверхонь (і поверхнева реконструкція): фуллерени). 

6 варіянт 

1. Неупорядковані тверді тіла (моделі аморфів, порошків, пористих матеріялів). 

2. Релаксаційна кінетика перерозподілу леґувальних домішок у графеновому шарі. 

7 варіянт 

1. Будова наномасштабних матеріялів (будова кластерів: меткарів (металокарбоге-

дренів, металокарбонів); нефраґментів кристалів; вільних або нецупко аґреґованих 

(згрупованих, злиплих, з’єднаних) або слабко прикріплених (зчеплених, приєднаних) 

до підложжя (субстрату); будова нанокристалів і наночастинок («колоїдних» кванто-

вих точок, але не ізольованих хлипаком-заслінкою убудованих квантових точок); бу-
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дова нанодротів і нанострижнів — довгих, вільних або слабко зчеплених (прикріпле-

них, приєднаних) квантових дротів-ниток і квантових стрижнів-прутів, але не ізольо-

ваних хлипаком-заслінкою убудованих квантових дротів-ниток; будова нанорурок 

(порожнистих нанодротів)). 

2. Неелектронна теплопровідність і поширення теплових імпульсів у твердих ті-

лах; теплові хвилі (нанорурки). 

8 варіянт 

1. Наномасштабна мікроструктура кристалів з дефектами й домішками (моделі 

точкових дефектів і кластерів дефектів (вакансій, міжвузлових атомів, центрів забар-

влення); моделі мікроскопічних дефектів (пор, включень та ін.). 

2. Дифузія у наномасштабних твердих тілах. 

9 варіянт 

1. Фізичні радіяційні ефекти, радіяційні пошкодження в нанокристалічних мате-

ріялах (моделі радіяційних ефектів). 

2. Теплофізичні властивості малих частинок. 

10 варіянт 

1. Вивчення структури фуллеритів C60, багатошарових вуглецевих нанорурок та гра-

фену: обчислення вектора хіральности, трансляційного вектора, побудова елементар-

ної комірки та Бріллюенової зони для нанорурки заданої хіральности і графенового 

шару. 

2. Теплофізичні властивості нанокристалів, нанорурок та інших споріднених си-

стем (теплофізичні властивості графену). 

11 варіянт 

1. Інтеркальовані фуллерити; леґування фуллеритів. 

2. Моделі термодинамічних властивостей рідин. 

12 варіянт 

1. Полімеризація фуллеридів. 

2. Фазові рівноваги (самоскладання). 

13 варіянт 

1. 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 струк-

тури). 

2. Специфічні фазові переходи (структурні перетворення у наномасштабних матері-

ялах). 

14 варіянт 

1. Механічні властивості наномасштабних систем (низькочастотні властивості: ко-

ефіцієнти відгуку; високочастотні властивості, відгуки на резонансні або перехідні 

(несталі) поля; механічні моди вібрації; руйнування (злам, розрив) / ламкість (крих-

кість). 

2. Загальні теорії фазових перетворень (теорії скінченнорозмірних систем; статис-

тична механіка модельних систем (Поттсів модель, теоретико-польові моделі, мето-

дики Монте-Карло і т. ін.)). 

15 варіянт 

1. Фонони або коливні стани низьковимірних структур і наномасштабних мате-

ріялів: підгінні теорії, першопринципна теорія (статистична механіка ґратницевих 

коливань та фазових переходів типу зміщення; вільні плівки; нанорурки та нанодро-

ти; кластери та нанокристали; шаруваті системи; фонони в графені). 
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2. Фазові рівноваги (фазове розділення і сеґреґація у наномасштабних системах). 

16 варіянт 

1. Побудова динамічної матриці та фононної дисперсійної залежности для графеново-

го шару і вуглецевої нанорурки заданої хіральности. 

2. Специфічні фазові переходи (теорії перетворення тверде тіло–рідина). 

17 варіянт 

1. Дослідження симетрії графенових коливних мод. 

2. Загальні теорії фазових перетворень (теорії перетворень типу лад–безлад; стати-

стична механіка модельних систем (Ізінґів модель і т. ін.); теорії поводження у крити-

чній області; теорії зародкування). 
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ЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

Теорії електронної будови, електричних, магнетних і оптичних властивостей  

наномасштабних структур конденсованої речовини 

 

ТЕМА 9. Ч. I. ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА НАНОМАСШТАБНИХ І МЕЗОСКОПІЧ-

НИХ МАТЕРІЯЛІВ (4 год.) 

Лекція 9. Теорії та моделі багатоелектронних систем (теорія Фермі-рідини, фено-

менологічні моделі; електронний Фермі-газ; ґратницеві ферміонні моделі (Хаббардів 

модель та ін.); нефермірідинні основні стани, електронні фазові діяграми та фазові 

переходи у модельних системах; збуджені стани та паруючі взаємодії у модельних 

системах; ферміони у знижених вимірах (еніони, композитні ферміони, Латтинжерова 

рідина і т. д.). 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

Дослідження виникнення маси у квазирелятивістських Діракових ферміонів у графі-

товій площині за наявности домішок. 

Рекомендована література [1, 5, 9, 15, 19–21, 29, 36, 37]. 

 

Тема 10. Ч. II. ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА НАНОМАСШТАБНИХ І МЕЗОСКОПІЧ-

НИХ МАТЕРІЯЛІВ (7 год.) 

Лекція 10. Методи розрахунків електронної структури (базисні набори (ЛКАО, 

пласких хвиль, приєднаних пласких хвиль та ін.) і споріднені методології (методи ро-

зсіяння, ЛМТО–АСА, лінеаризовані методи та ін.); обчислювальні методології (дис-

кретизація Бріллюенової зони, ітеративна діягоналізація, побудова псевдопотенція-

лів); теорія функціоналу густини, наближення локальної густини, ґрадієнтна та ін. 

поправки; розрахунки повної енергії та когезійної енергії; молекулярно-динамічні ро-

зрахунки (Кар–Парринелло) та ін. чисельні моделювання; збуджені стани: методоло-

гія; релятивістські ефекти). Розрахунки Фермі-поверхні, ефективної маси, g-

фактора. Електронна густина станів і зонна структура кристалічних твердих тіл 

(фуллерени та споріднені матеріяли; інтеркаляційні сполуки; фотонні матеріяли із за-

бороненою зоною). Електронна структура неупорядкованих твердих тіл (моделі 

наномасштабних неупорядкованих структур; локалізовані стани). Сильно корельо-

вані електронні системи; важкі ферміони. Вузькозонні системи; тверді тіла із 

проміжною валентністю. Переходи метал–діелектрик і інші електронні переходи. 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Побудова і дослідження енергетичного спектру одноелектронних збуджень у вуг-

лецевій нанорурці в наближенні сильно зв’язаних електронів. 2) Дослідження елект-

ронної густини станів вуглецевої нанорурки заданої хіральности. 

Рекомендована література [1, 2, 8–10, 15, 19–21, 24, 28, 29, 37]. 

 

Тема 11. ЕЛЕКТРОННЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ У КОНДЕНСОВАНІЙ РЕЧОВИНІ (7 год.) 

Лекція 11. Моделі електронного транспорту; механізми розсіяння (розсіяння фо-

нонами, магнонами й іншими нелокалізованими збудженнями; розсіяння точковими 

дефектами, дислокаціями, поверхнями й іншими недосконалостями (включаючи 

ефект Кондо); часи релаксації, середні довжини вільного пробігу; колективні моди в 
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одновимірних провідниках; ефекти локалізації (Андерсонова або слабка локалізація); 

поріг рухливости; стрибкове перенесення (носіїв заряду). Електропровідність спе-

цифічних матеріялів (фуллерени й споріднені матеріяли; композитні матеріяли; еле-

ктронний транспорт у графені). 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Спін-поляризований транспорт (спін-поляризований транспорт у металах та 

напівпровідниках; оптичне створення спін-поляризованих носіїв; електрична інжек-

ція спін-поляризованих носіїв; транспорт спінів через інтерфейси; струмом кероване 

помпування спінами; спінова релаксація та розсіяння). 2) Змішана провідність і пе-

реходи провідности. 
Рекомендована література [1, 2, 6, 9, 10, 14, 15, 18–21, 26, 28, 29, 37]. 

 

Тема 12. ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА Й ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕР-

ХОНЬ, ІНТЕРФЕЙСІВ, ТОНКИХ ПЛІВОК І НИЗЬКОВИМІРНИХ СТРУКТУР (7 год.) 

Лекція 12. Електронні стани на поверхнях і інтерфейсах (поверхневі стани, зонна 

структура, електронна густина станів; слабка або Андерсонова локалізація; домішкові 

та дефектні рівні; енергетичні стани адсорбованих речовин; процеси делокалізації; 

колективні збудження (в тому числі екситони, полярони, плазмони, хвилі зарядової 

густини й інші збудження зарядової густини); електронні тверді тіла). Електронні 

стани та колективні збудження у багатошаруваннях, квантових ямах, мезоскопі-

чних і наномасштабних системах (квантові ями; квантові дроти; квантові точки). 

Електронна структура наномасштабних матеріялів (кластерів, наночастинок, 

нанорурок, нанокристалів) і споріднених систем (одночастинкові стани; фази по-

рушеної симетрії; колективні збудження; електронна структура графену). Електро-

перенесення у мезоскопічних системах (балістичний транспорт; Кулонова блокада; 

одноелектронне тунелювання; незатухаючі струми). 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Поверхнева провідність. 2) Поверхневі подвійні шари, бар’єри Шотткі, робота 

виходу. 3) Електричні властивості специфічних тонких плівок (фуллерени й спо-

ріднені матеріяли). 4) Електронний транспорт у наномасштабних матеріялах і 

структурах (нанокристалічні матеріяли; нанорурки; квантові ями; квантові точки; 

квантові дроти; наномасштабні контакти). 

Рекомендована література [1, 2, 6, 9–11, 14, 15, 17–21, 24–26, 28, 29, 37]. 

 

Тема 13. НАДПРОВІДНІСТЬ (5 год.) 

Лекція 13. Теорії й моделі надпровідного стану (нетрадиційні механізми (спінові 

флюктуації, еніонний механізм, марґінальна Фермі-рідина, Латтинжерова рідина й 

ін.). 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Надпровідні матеріяли, інші, ніж купрати (надпровідники з важкими ферміона-

ми; надпровідники на основі вуглецю (фуллерени та споріднені матеріяли тощо); пні-

ктиди й халькогеніди). 2) Надпровідні плівки й низьковимірні структури (мезоско-
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пічні та наномасштабні системи). 

Рекомендована література [1, 5, 18, 26, 29, 37]. 

 

Тема 14. МАГНЕТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МАТЕРІЯЛИ (6 год.) 

Лекція 14. Теорії й моделі магнетного впорядкування (теорія кристалічного поля й 

спінові Гамільтоніяни; класичні спінові моделі; квантовані спінові моделі; зонні й 

обумовлені блукальними колективізованими електронами моделі; спін-скляні й інші 

випадкові моделі; спін-ланцюжкові моделі; локальні моменти; ефект Кондо, флюкту-

ації валентности, важкі ферміони; спінові хвилі; хвилі спінової густини). 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Специфічні магнетні матеріяли (тонкодисперсні системи; нанокристалічні ма-

теріяли; молекулярні магнети). 2) Магнетні властивості наноструктур (виготов-

лення магнетних наноструктур; доменні структури у наночастинках; динаміка маг-

нетних наночастинок; електронна структура магнетних наночастинок; спін-

транспортні ефекти). 3) Квантові осциляції, що виникають у нанорурці за наявнос-

ти магнетного поля. 

Рекомендована література [1, 2, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37]. 

 

Тема 15. ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СПЕКТРОСКОПІЯ КОНДЕНСОВАНОЇ РЕЧО-

ВИНИ Й ІНШІ ВЗАЄМОДІЇ ВИПРОМІНЕННЯ ТА ЧАСТИНОК З КОНДЕНСОВА-

НОЮ РЕЧОВИНОЮ. ЕЛЕКТРОННА ТА ЙОННА ЕМІСІЯ ТІЛАМИ; ЯВИЩА УДАР-

НОГО ВПЛИВУ (7 год.) 

Лекція 15. Оптичні властивості низьковимірних, мезоскопічних і наномасштаб-

них матеріялів і структур (нанокристали, наночастинки й нанокластери; нанорурки; 

квантові ями; квантові точки; квантові дроти; багатошарування; надґратниці; фотонні 

структури; метаматеріяли; нанострижні; нанопоруваті матеріяли; наноаґреґати; нано-

композити; наноточки; нанодроти; наноміцели; оптичні властивості графену). 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1. Вивчення матеріялу лекції. 

2. Опрацювання матеріялу, що винесений на самостійне вивчення: 

1) Інфрачервоний і Раманів спектри (фуллерени та споріднені матеріяли). 2) Спек-

три вбирання й відбивання: видимий і ультрафіолетовий (фуллерени та споріднені 

матеріяли). 3) Оптичні властивості специфічних тонких плівок (фуллерени та 

споріднені матеріяли; тонкодисперсні системи). 4) Фотоемісійні та фотоелект-

ронні спектри (інтерфейси; гетероструктури; наноструктури). 

Рекомендована література [1, 2, 5–7, 9–11, 13, 15, 17, 19–21, 23–29, 37]. 
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Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Теорії та моделі багатоелектронних систем (теорія Фермі-рідини, феноменоло-

гічні моделі; електронний Фермі-газ; ґратницеві ферміонні моделі (Хаббардів мо-

дель та ін.); нефермірідинні основні стани, електронні фазові діяграми та фазові 

переходи у модельних системах; збуджені стани та паруючі взаємодії у модельних 

системах; ферміони у знижених вимірах (еніони, композитні ферміони, Латтинже-

рова рідина і т. д.). 

2. Дослідження виникнення маси у квазирелятивістських Діракових ферміонів у гра-

фітовій площині за наявности домішок. 

3. Методи розрахунків електронної структури (базисні набори (ЛКАО, пласких 

хвиль, приєднаних пласких хвиль та ін.) і споріднені методології (методи розсіян-

ня, ЛМТО–АСА, лінеаризовані методи та ін.); обчислювальні методології (дискре-

тизація Бріллюенової зони, ітеративна діягоналізація, побудова псевдопотенція-

лів); теорія функціоналу густини, наближення локальної густини, ґрадієнтна та ін. 

поправки; розрахунки повної енергії та когезійної енергії; молекулярно-динамічні 

розрахунки (Кар–Парринелло) та ін. чисельні моделювання; збуджені стани: мето-

дологія; релятивістські ефекти). 

4. Розрахунки Фермі-поверхні, ефективної маси, g-фактора. Електронна густина 

станів і зонна структура кристалічних твердих тіл (фуллерени та споріднені 

матеріяли; інтеркаляційні сполуки; фотонні матеріяли із забороненою зоною). 

5. Електронна структура неупорядкованих твердих тіл (моделі наномасштабних 

неупорядкованих структур; локалізовані стани). 

6. Сильно корельовані електронні системи; важкі ферміони. 

7. Вузькозонні системи; тверді тіла із проміжною валентністю. 

8. Переходи метал–діелектрик і інші електронні переходи. 
9. Побудова і дослідження енергетичного спектру одноелектронних збуджень у вуг-

лецевій нанорурці в наближенні сильно зв’язаних електронів. 

10. Дослідження електронної густини станів вуглецевої нанорурки заданої хіральнос-

ти. 

11. Моделі електронного транспорту; механізми розсіяння (розсіяння фононами, 

магнонами й іншими нелокалізованими збудженнями; розсіяння точковими дефек-

тами, дислокаціями, поверхнями й іншими недосконалостями (включаючи ефект 

Кондо); часи релаксації, середні довжини вільного пробігу; колективні моди в од-

новимірних провідниках; ефекти локалізації (Андерсонова або слабка локалізація); 

поріг рухливости; стрибкове перенесення (носіїв заряду). 

12. Електропровідність специфічних матеріялів (фуллерени й споріднені матерія-

ли; композитні матеріяли; електронний транспорт у графені). 

13. Спін-поляризований транспорт (спін-поляризований транспорт у металах та на-

півпровідниках; оптичне створення спін-поляризованих носіїв; електрична інжек-

ція спін-поляризованих носіїв; транспорт спінів через інтерфейси; струмом керо-

ване помпування спінами; спінова релаксація та розсіяння). 

14. Змішана провідність і переходи провідности. 
15. Електронні стани на поверхнях і інтерфейсах (поверхневі стани, зонна структу-

ра, електронна густина станів; слабка або Андерсонова локалізація; домішкові та 

дефектні рівні; енергетичні стани адсорбованих речовин; процеси делокалізації; 

колективні збудження (в тому числі екситони, полярони, плазмони, хвилі зарядо-

вої густини й інші збудження зарядової густини); електронні тверді тіла). 

16. Електронні стани та колективні збудження у багатошаруваннях, квантових 
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ямах, мезоскопічних і наномасштабних системах (квантові ями; квантові дроти; 

квантові точки). 

17. Електронна структура наномасштабних матеріялів (кластерів, наночастинок, 

нанорурок, нанокристалів) і споріднених систем (одночастинкові стани; фази 

порушеної симетрії; колективні збудження; електронна структура графену). 

18. Електроперенесення у мезоскопічних системах (балістичний транспорт; Куло-

нова блокада; одноелектронне тунелювання; незатухаючі струми). 

19. Поверхнева провідність. 

20. Поверхневі подвійні шари, бар’єри Шотткі, робота виходу. 
21. Електричні властивості специфічних тонких плівок (фуллерени й споріднені 

матеріяли). 

22. Електронний транспорт у наномасштабних матеріялах і структурах (нанокри-

сталічні матеріяли; нанорурки; квантові ями; квантові точки; квантові дроти; на-

номасштабні контакти). 

23. Теорії й моделі надпровідного стану (нетрадиційні механізми (спінові флюктуа-

ції, еніонний механізм, марґінальна Фермі-рідина, Латтинжерова рідина й ін.). 

24. Надпровідні матеріяли, інші, ніж купрати (надпровідники з важкими ферміона-

ми; надпровідники на основі вуглецю (фуллерени та споріднені матеріяли тощо); 

пніктиди й халькогеніди). 

25. Надпровідні плівки й низьковимірні структури (мезоскопічні та наномасштабні 

системи). 

26. Теорії й моделі магнетного впорядкування (теорія кристалічного поля й спінові 

Гамільтоніяни; класичні спінові моделі; квантовані спінові моделі; зонні й обумо-

влені блукальними колективізованими електронами моделі; спін-скляні й інші ви-

падкові моделі; спін-ланцюжкові моделі; локальні моменти; ефект Кондо, флюкту-

ації валентности, важкі ферміони; спінові хвилі; хвилі спінової густини). 

27. Специфічні магнетні матеріяли (тонкодисперсні системи; нанокристалічні мате-

ріяли; молекулярні магнети). 

28. Магнетні властивості наноструктур (виготовлення магнетних наноструктур; 

доменні структури у наночастинках; динаміка магнетних наночастинок; електрон-

на структура магнетних наночастинок; спін-транспортні ефекти). 

29. Квантові осциляції, що виникають у нанорурці за наявности магнетного поля. 

30. Оптичні властивості низьковимірних, мезоскопічних і наномасштабних ма-

теріялів і структур (нанокристали, наночастинки й нанокластери; нанорурки; 

квантові ями; квантові точки; квантові дроти; багатошарування; надґратниці; фо-

тонні структури; метаматеріяли; нанострижні; нанопоруваті матеріяли; наноаґре-

ґати; нанокомпозити; наноточки; нанодроти; наноміцели; оптичні властивості гра-

фену). 

31. Інфрачервоний і Раманів спектри (фуллерени та споріднені матеріяли). 

32. Спектри вбирання й відбивання: видимий і ультрафіолетовий (фуллерени та 

споріднені матеріяли). 

33. Оптичні властивості специфічних тонких плівок (фуллерени та споріднені ма-

теріяли; тонкодисперсні системи). 

34. Фотоемісійні та фотоелектронні спектри (інтерфейси; гетероструктури; наност-

руктури). 
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ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2 

1 варіянт 

1. Теорії та моделі багатоелектронних систем (теорія Фермі-рідини, феноменологі-

чні моделі; електронний Фермі-газ; ґратницеві ферміонні моделі (Хаббардів модель та 

ін.); нефермірідинні основні стани, електронні фазові діяграми та фазові переходи у 

модельних системах; збуджені стани та паруючі взаємодії у модельних системах; фе-

рміони у знижених вимірах (еніони, композитні ферміони, Латтинжерова рідина і т. 

д.). 

2. Фотоемісійні та фотоелектронні спектри (інтерфейси; гетероструктури; наност-

руктури). 

2 варіянт 

1. Дослідження виникнення маси у квазирелятивістських Діракових ферміонів у гра-

фітовій площині за наявности домішок. 

2. Оптичні властивості специфічних тонких плівок (фуллерени та споріднені ма-

теріяли; тонкодисперсні системи). 

3 варіянт 

1. Методи розрахунків електронної структури (базисні набори (ЛКАО, пласких 

хвиль, приєднаних пласких хвиль та ін.) і споріднені методології (методи розсіяння, 

ЛМТО–АСА, лінеаризовані методи та ін.); обчислювальні методології (дискретизація 

Бріллюенової зони, ітеративна діягоналізація, побудова псевдопотенціялів); теорія 

функціоналу густини, наближення локальної густини, ґрадієнтна та ін. поправки; роз-

рахунки повної енергії та когезійної енергії; молекулярно-динамічні розрахунки 

(Кар–Парринелло) та ін. чисельні моделювання; збуджені стани: методологія; реляти-

вістські ефекти). 

2. Спектри вбирання й відбивання: видимий і ультрафіолетовий (фуллерени та 

споріднені матеріяли). 

4 варіянт 

1. Розрахунки Фермі-поверхні, ефективної маси, g-фактора. Електронна густина 

станів і зонна структура кристалічних твердих тіл (фуллерени та споріднені мате-

ріяли; інтеркаляційні сполуки; фотонні матеріяли із забороненою зоною). 

2. Інфрачервоний і Раманів спектри (фуллерени та споріднені матеріяли). 

5 варіянт 

1. Електронна структура неупорядкованих твердих тіл (моделі наномасштабних 

неупорядкованих структур; локалізовані стани). 

2. Оптичні властивості низьковимірних, мезоскопічних і наномасштабних мате-

ріялів і структур (нанокристали, наночастинки й нанокластери; нанорурки; квантові 

ями; квантові точки; квантові дроти; багатошарування; надґратниці; фотонні структу-

ри; метаматеріяли; нанострижні; нанопоруваті матеріяли; наноаґреґати; нанокомпози-

ти; наноточки; нанодроти; наноміцели; оптичні властивості графену). 

6 варіянт 

1. Сильно корельовані електронні системи; важкі ферміони. 

2. Квантові осциляції, що виникають у нанорурці за наявности магнетного поля. 

7 варіянт 

1. Вузькозонні системи; тверді тіла із проміжною валентністю. 

2. Магнетні властивості наноструктур (виготовлення магнетних наноструктур; до-

менні структури у наночастинках; динаміка магнетних наночастинок; електронна 

структура магнетних наночастинок; спін-транспортні ефекти). 
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8 варіянт 

1. Переходи метал–діелектрик і інші електронні переходи. 

2. Специфічні магнетні матеріяли (тонкодисперсні системи; нанокристалічні мате-

ріяли; молекулярні магнети). 

9 варіянт 

1. Побудова і дослідження енергетичного спектру одноелектронних збуджень у вуг-

лецевій нанорурці в наближенні сильно зв’язаних електронів. 

2. Теорії й моделі магнетного впорядкування (теорія кристалічного поля й спінові 

Гамільтоніяни; класичні спінові моделі; квантовані спінові моделі; зонні й обумовлені 

блукальними колективізованими електронами моделі; спін-скляні й інші випадкові 

моделі; спін-ланцюжкові моделі; локальні моменти; ефект Кондо, флюктуації валент-

ности, важкі ферміони; спінові хвилі; хвилі спінової густини). 

10 варіянт 

1. Дослідження електронної густини станів вуглецевої нанорурки заданої хіральности. 

2. Надпровідні плівки й низьковимірні структури (мезоскопічні та наномасштабні 

системи). 

11 варіянт 

1. Моделі електронного транспорту; механізми розсіяння (розсіяння фононами, 

магнонами й іншими нелокалізованими збудженнями; розсіяння точковими дефекта-

ми, дислокаціями, поверхнями й іншими недосконалостями (включаючи ефект Кон-

до); часи релаксації, середні довжини вільного пробігу; колективні моди в одновимір-

них провідниках; ефекти локалізації (Андерсонова або слабка локалізація); поріг рух-

ливости; стрибкове перенесення (носіїв заряду). 

2. Надпровідні матеріяли, інші, ніж купрати (надпровідники з важкими ферміона-

ми; надпровідники на основі вуглецю (фуллерени та споріднені матеріяли тощо); пні-

ктиди й халькогеніди). 

12 варіянт 

1. Електропровідність специфічних матеріялів (фуллерени й споріднені матеріяли; 

композитні матеріяли; електронний транспорт у графені). 

2. Теорії й моделі надпровідного стану (нетрадиційні механізми (спінові флюктуа-

ції, еніонний механізм, марґінальна Фермі-рідина, Латтинжерова рідина й ін.). 

13 варіянт 

1. Спін-поляризований транспорт (спін-поляризований транспорт у металах та на-

півпровідниках; оптичне створення спін-поляризованих носіїв; електрична інжекція 

спін-поляризованих носіїв; транспорт спінів через інтерфейси; струмом кероване 

помпування спінами; спінова релаксація та розсіяння). 

2. Поверхневі подвійні шари, бар’єри Шотткі, робота виходу. 

14 варіянт 

1. Змішана провідність і переходи провідности. 

2. Електричні властивості специфічних тонких плівок (фуллерени й споріднені 

матеріяли). 

15 варіянт 

1. Електронні стани на поверхнях і інтерфейсах (поверхневі стани, зонна структу-

ра, електронна густина станів; слабка або Андерсонова локалізація; домішкові та де-

фектні рівні; енергетичні стани адсорбованих речовин; процеси делокалізації; колек-

тивні збудження (в тому числі екситони, полярони, плазмони, хвилі зарядової густини 

й інші збудження зарядової густини); електронні тверді тіла). 

2. Електронний транспорт у наномасштабних матеріялах і структурах (нанокрис-
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талічні матеріяли; нанорурки; квантові ями; квантові точки; квантові дроти; нанома-

сштабні контакти). 

16 варіянт 

1. Електронні стани та колективні збудження у багатошаруваннях, квантових 

ямах, мезоскопічних і наномасштабних системах (квантові ями; квантові дроти; 

квантові точки). 

2. Поверхнева провідність. 

17 варіянт 

1. Електронна структура наномасштабних матеріялів (кластерів, наночастинок, 

нанорурок, нанокристалів) і споріднених систем (одночастинкові стани; фази по-

рушеної симетрії; колективні збудження; електронна структура графену). 

2. Електроперенесення у мезоскопічних системах (балістичний транспорт; Кулоно-

ва блокада; одноелектронне тунелювання; незатухаючі струми). 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Будова рідин (моделі рідкої структури). 

2. Рідкі кристали (моделі дефектів рідкокристалічної структури). 

3. Будова наномасштабних матеріялів (нанорурки; наномасштабні кристали). 

4. Будова фуллеренів і споріднених порожнистих і планарних молекулярних структур (бу-

дова вуглецевих нанорурок, борних нанорурок і інших близькоспоріднених графітоподібних 

систем; графенова структура). 

5. Методики дифракції та розсіяння електронів для визначення структури (дифракція елект-

ронів у збіжному пучку, дифракція електронів від дібраної ділянки та мікродифракція елект-

ронів, нанодифракція електронів тонкого променя). 

6. Неупорядковані тверді тіла (моделі аморфів, порошків, пористих матеріялів). 

7. Будова наномасштабних матеріялів (будова кластерів: меткарів (металокарбогедренів, мета-

локарбонів); 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 стриж-

нів-прутів, але не ізольованих хлипаком-заслінкою убудованих квантових дротів-ниток; будова 

нанорурок (порожнистих нанодротів)). 

8. Наномасштабна мікроструктура кристалів з дефектами й домішками (моделі точкових де-

фектів і кластерів дефектів (вакансій, міжвузлових атомів, центрів забарвлення); моделі мікрос-

копічних дефектів (пор, включень та ін.). 

9. Фізичні радіяційні ефекти, радіяційні пошкодження в нанокристалічних матеріялах (мо-

делі радіяційних ефектів). 

10. Вивчення структури фуллеритів C60, багатошарових вуглецевих нанорурок та графену: обчис-

лення вектора хіральности, трансляційного вектора, побудова елементарної комірки та Бріллю-

енової зони для нанорурки заданої хіральности і графенового шару. 

11. Інтеркальовані фуллерити; леґування фуллеритів. 

12. Полімеризація фуллеридів. 

13. 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). 

14. Механічні властивості наномасштабних систем (низькочастотні властивості: коефіцієнти 

відгуку; високочастотні властивості, відгуки на резонансні або перехідні (несталі) поля; меха-

нічні моди вібрації; руйнування (злам, розрив) / ламкість (крихкість). 

15. Фонони або коливні стани низьковимірних структур і наномасштабних матеріялів: під-

гінні теорії, першопринципна теорія (статистична механіка ґратницевих коливань та фазових 

переходів типу зміщення; вільні плівки; нанорурки та нанодроти; кластери та нанокристали; 

шаруваті системи; фонони в графені). 

16. Побудова динамічної матриці та фононної дисперсійної залежности для графенового шару і ву-

глецевої нанорурки заданої хіральности. 

17. Дослідження симетрії графенових коливних мод. 

18. Загальні теорії фазових перетворень (теорії перетворень типу лад–безлад; статистична меха-

ніка модельних систем (Ізінґів модель і т. ін.); теорії поводження у критичній області; теорії за-

родкування). 

19. Специфічні фазові переходи (теорії перетворення тверде тіло–рідина). 

20. Фазові рівноваги (фазове розділення і сеґреґація у наномасштабних системах). 

21. Загальні теорії фазових перетворень (теорії скінченнорозмірних систем; статистична механі-

ка модельних систем (Поттсів модель, теоретико-польові моделі, методики Монте-Карло і т. 
ін.)). 

22. Специфічні фазові переходи (структурні перетворення у наномасштабних матеріялах). 

23. Фазові рівноваги (самоскладання). 

24. Моделі термодинамічних властивостей рідин. 
25. Теплофізичні властивості нанокристалів, нанорурок та інших споріднених систем (тепло-



29 

фізичні властивості графену). 

26. Теплофізичні властивості малих частинок. 

27. Дифузія у наномасштабних твердих тілах. 

28. Неелектронна теплопровідність і поширення теплових імпульсів у твердих тілах; теплові 

хвилі (нанорурки). 

29. Релаксаційна кінетика перерозподілу леґувальних домішок у графеновому шарі. 

30. Тверді поверхні й інтерфейси між твердими тілами: структура й енергетика (будова чис-

тих поверхонь (і поверхнева реконструкція): фуллерени). 

31. Хемосорбція / фізична адсорбція: адсорбати на поверхнях (першопринципні розрахунки 

структури та реакцій адсорбатів; статистична механіка адсорбатів; структура адсорбатів: 

центри зв’язування, геометрія, складання (дво- і тривимірне кластероутворення); дифузія адсо-

рбатів, кінетика укрупнення й аґреґування). 

32. Структура та морфологія тонких плівок (зародкування й ріст: фуллерени). 

33. Низьковимірні, мезоскопічні, наномасштабні й інші споріднені системи: структура та не-

електронні властивості (багатошарування; надґратниці; квантові ями; квантові точки (струк-

туровані у квантові ями); квантові дроти-нитки (структуровані у квантові ями); графенові плів-

ки). 

34. Мікроскопія поверхонь, інтерфейсів і тонких плівок (сканувальна тунельна мікроскопія 

(STM) (в т.ч. хімічно індуковану за допомогою СТМ); сканувальна електронна мікроскопія 

(SEM) (включаючи формування сиґналу зображення на основі використання електропровідно-

сти, наведеної електронним бомбардуванням (EBІC)); просвітлювальна електронна мікроско-

пія (TEM); сканувальна (растрова) просвітлювальна електронна мікроскопія (STEM); мікрос-

копія повільних електронів (низької енергії) (LEEM); просвітлювальна електронна мікроскопія 

високого розріжнення (HRTEM); атомово-силова мікроскопія (AFM); магнетно-силова мікрос-

копія (MFM); акустична силова мікроскопія; близькопольова сканувальна мікроскопія та спек-

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

Оже-мікроскопія, фотоелектронна мікроскопія; Рентґенова мікроскопія (мікрорентґеногра-

фія)). 

35. Теорії та моделі багатоелектронних систем (теорія Фермі-рідини, феноменологічні моделі; 

електронний Фермі-газ; ґратницеві ферміонні моделі (Хаббардів модель та ін.); нефермірідинні 

основні стани, електронні фазові діяграми та фазові переходи у модельних системах; збуджені 

стани та паруючі взаємодії у модельних системах; ферміони у знижених вимірах (еніони, ком-

позитні ферміони, Латтинжерова рідина і т. д.). 

36. Дослідження виникнення маси у квазирелятивістських Діракових ферміонів у графітовій пло-

щині за наявности домішок. 

37. Методи розрахунків електронної структури (базисні набори (ЛКАО, пласких хвиль, приєд-

наних пласких хвиль та ін.) і споріднені методології (методи розсіяння, ЛМТО–АСА, лінеари-

зовані методи та ін.); обчислювальні методології (дискретизація Бріллюенової зони, ітеративна 

діягоналізація, побудова псевдопотенціялів); теорія функціоналу густини, наближення локаль-

ної густини, ґрадієнтна та ін. поправки; розрахунки повної енергії та когезійної енергії; молеку-

лярно-динамічні розрахунки (Кар–Парринелло) та ін. чисельні моделювання; збуджені стани: 

методологія; релятивістські ефекти). 

38. Розрахунки Фермі-поверхні, ефективної маси, g-фактора. Електронна густина станів і 

зонна структура кристалічних твердих тіл (фуллерени та споріднені матеріяли; інтеркаля-

ційні сполуки; фотонні матеріяли із забороненою зоною). 

39. Електронна структура неупорядкованих твердих тіл (моделі наномасштабних неупорядко-

ваних структур; локалізовані стани). 

40. Сильно корельовані електронні системи; важкі ферміони. 

41. Вузькозонні системи; тверді тіла із проміжною валентністю. 

42. Переходи метал–діелектрик і інші електронні переходи. 
43. Побудова і дослідження енергетичного спектру одноелектронних збуджень у вуглецевій нано-

рурці в наближенні сильно зв’язаних електронів. 

44. Дослідження електронної густини станів вуглецевої нанорурки заданої хіральности. 

45. Моделі електронного транспорту; механізми розсіяння (розсіяння фононами, магнонами й 

іншими нелокалізованими збудженнями; розсіяння точковими дефектами, дислокаціями, пове-
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рхнями й іншими недосконалостями (включаючи ефект Кондо); часи релаксації, середні дов-

жини вільного пробігу; колективні моди в одновимірних провідниках; ефекти локалізації (Ан-

дерсонова або слабка локалізація); поріг рухливости; стрибкове перенесення (носіїв заряду). 

46. Електропровідність специфічних матеріялів (фуллерени й споріднені матеріяли; композитні 

матеріяли; електронний транспорт у графені). 

47. Спін-поляризований транспорт (спін-поляризований транспорт у металах та напівпровідни-

ках; оптичне створення спін-поляризованих носіїв; електрична інжекція спін-поляризованих 

носіїв; транспорт спінів через інтерфейси; струмом кероване помпування спінами; спінова ре-

лаксація та розсіяння). 

48. Змішана провідність і переходи провідности. 
49. Електронні стани на поверхнях і інтерфейсах (поверхневі стани, зонна структура, електрон-

на густина станів; слабка або Андерсонова локалізація; домішкові та дефектні рівні; енергетич-

ні стани адсорбованих речовин; процеси делокалізації; колективні збудження (в тому числі ек-

ситони, полярони, плазмони, хвилі зарядової густини й інші збудження зарядової густини); еле-

ктронні тверді тіла). 

50. Електронні стани та колективні збудження у багатошаруваннях, квантових ямах, мезос-

копічних і наномасштабних системах (квантові ями; квантові дроти; квантові точки). 

51. Електронна структура наномасштабних матеріялів (кластерів, наночастинок, нанору-

рок, нанокристалів) і споріднених систем (одночастинкові стани; фази порушеної симетрії; 

колективні збудження; електронна структура графену). 

52. Електроперенесення у мезоскопічних системах (балістичний транспорт; Кулонова блокада; 

одноелектронне тунелювання; незатухаючі струми). 

53. Поверхнева провідність. 

54. Поверхневі подвійні шари, бар’єри Шотткі, робота виходу. 
55. Електричні властивості специфічних тонких плівок (фуллерени й споріднені матеріяли). 

56. Електронний транспорт у наномасштабних матеріялах і структурах (нанокристалічні ма-

теріяли; нанорурки; квантові ями; квантові точки; квантові дроти; наномасштабні контакти). 

57. Теорії й моделі надпровідного стану (нетрадиційні механізми (спінові флюктуації, еніонний 

механізм, марґінальна Фермі-рідина, Латтинжерова рідина й ін.). 

58. Надпровідні матеріяли, інші, ніж купрати (надпровідники з важкими ферміонами; надпрові-

дники на основі вуглецю (фуллерени та споріднені матеріяли тощо); пніктиди й халькогеніди). 

59. Надпровідні плівки й низьковимірні структури (мезоскопічні та наномасштабні системи). 

60. Теорії й моделі магнетного впорядкування (теорія кристалічного поля й спінові Гамільтонія-

ни; класичні спінові моделі; квантовані спінові моделі; зонні й обумовлені блукальними колек-

тивізованими електронами моделі; спін-скляні й інші випадкові моделі; спін-ланцюжкові моде-

лі; локальні моменти; ефект Кондо, флюктуації валентности, важкі ферміони; спінові хвилі; 

хвилі спінової густини). 

61. Специфічні магнетні матеріяли (тонкодисперсні системи; нанокристалічні матеріяли; моле-

кулярні магнети). 

62. Магнетні властивості наноструктур (виготовлення магнетних наноструктур; доменні струк-

тури у наночастинках; динаміка магнетних наночастинок; електронна структура магнетних на-

ночастинок; спін-транспортні ефекти). 

63. Квантові осциляції, що виникають у нанорурці за наявности магнетного поля. 

64. Оптичні властивості низьковимірних, мезоскопічних і наномасштабних матеріялів і 

структур (нанокристали, наночастинки й нанокластери; нанорурки; квантові ями; квантові то-

чки; квантові дроти; багатошарування; надґратниці; фотонні структури; метаматеріяли; нанос-

трижні; нанопоруваті матеріяли; наноаґреґати; нанокомпозити; наноточки; нанодроти; наномі-

цели; оптичні властивості графену). 

65. Інфрачервоний і Раманів спектри (фуллерени та споріднені матеріяли). 

66. Спектри вбирання й відбивання: видимий і ультрафіолетовий (фуллерени та споріднені 

матеріяли). 

67. Оптичні властивості специфічних тонких плівок (фуллерени та споріднені матеріяли; тон-

кодисперсні системи). 

68. Фотоемісійні та фотоелектронні спектри (інтерфейси; гетероструктури; наноструктури). 

69. Нанотехнології: дизайн та застосування. 


