
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

“Т Е О Р І Я   Н А Н О С Т Р У К Т У Р” 

Теми, що виносяться для самостійної роботи (С/Р) студентів  

4 курсу фізичного факультету спеціалізації “фізика функціональних матеріалів”  

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 року 

Викладач Татаренко В.А. 

 
Тема С/Р 1. Методики дифракції та розсіяння електронів для визначення 

структури (дифракція електронів у збіжному пучку, дифракція електронів від ді-

браної ділянки та мікродифракція електронів, нанодифракція електронів тонкого 

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

теріялів). Будова наномасштабних матеріялів (будова кластерів: меткарів 

(металокарбогедренів, металокарбонів); нефраґментів кристалів; вільних або не-

цупко аґреґованих (згрупованих, злиплих, з’єднаних) або слабко прикріплених (зчеп-

лених, приєднаних) до підложжя (субстрату); будова нанокристалів і наночасти-

нок («колоїдних» квантових точок, але не ізольованих хлипаком-заслінкою убудо-

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

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

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

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

 

Тема С/Р 2. Структурні класи наномасштабних систем (наноточки; нанодро-

ти; нанолисти (нанопласти); композити (наносистеми, убудовані в більшу стру-

ктуру); комплексні наноструктури, в тому числі декоративні (з рельєфною повер-

хнею) або збірні структури). 

 

Тема С/Р 3. Загальні теорії фазових перетворень (теорії скінченнорозмірних си-

стем; статистична механіка модельних систем (модель Поттса, теоретико-

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

(структурні перетворення у наномасштабних матеріялах). Фазові рівноваги (са-

москладання). 

 

Тема С/Р 4. Теплофізичні властивості малих частинок. 

 

Тема С/Р 5. Мікроскопія поверхонь, інтерфейсів і тонких плівок (сканувальна 

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

сканувальна електронна мікроскопія (SEM) (включаючи формування сиґналу зо-

браження на основі використання електропровідности, наведеної електронним 

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

вальна (растрова) просвітлювальна електронна мікроскопія (STEM); мікроскопія 

повільних електронів (низької енергії) (LEEM); просвітлювальна електронна мік-

роскопія високого розріжнення (HRTEM); атомово-силова мікроскопія (AFM); ма-

гнетно-силова мікроскопія (MFM); акустична силова мікроскопія; близькопольова 

сканувальна мікроскопія та спектроскопія; автоелектронна (емісійна) і автойон-

на (польова йонна) мікроскопія; сканувальна Оже-мікроскопія, фотоелектронна 

мікроскопія; рентґенівська мікроскопія (мікрорентґенографія)). 



Контрольні запитання 

1. Будова рідин (моделі рідкої структури). 

2. Рідкі кристали (моделі дефектів рідкокристалічної структури). 

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

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

глецевих нанотрубок, борних нанотрубок і інших близькоспоріднених графітоподібних систем; гра-

фенова структура). 

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

збіжному пучку, дифракція електронів від дібраної ділянки та мікродифракція електронів, нанодиф-

ракція електронів тонкого променя). 

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

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

бонів); 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 (прик-

ріплених, приєднаних) квантових дротів-ниток і квантових стрижнів-прутів, але не ізольованих хли-

паком-заслінкою убудованих квантових дротів-ниток; будова нанотрубок (порожнистих нанодро-

тів)). 

8. Структурні класи наномасштабних систем (наноточки; нанодроти; нанолисти (нанопласти); ком-

позити (наносистеми, убудовані в більшу структуру); комплексні наноструктури, в тому числі деко-

ративні (з рельєфною поверхнею) або збірні структури). 

9. Механічні властивості наномасштабних систем (низькочастотні властивості: коефіцієнти відгуку; 

високочастотні властивості, відгуки на резонансні або перехідні (несталі) поля; механічні моди вібра-

ції; руйнування (злам, розрив) / ламкість (крихкість). 

10. Загальні теорії фазових перетворень (теорії перетворень типу лад–безлад; статистична механіка 

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

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

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

13. Загальні теорії фазових перетворень (теорії скінченнорозмірних систем; статистична механіка мо-

дельних систем (модель Поттса, теоретико-польові моделі, методики Монте-Карло і т. ін.)). 

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

15. Фазові рівноваги (самоскладання). 

16. Моделі термодинамічних властивостей рідин. 
17. Теплофізичні властивості нанокристалів, нанотрубок та інших споріднених систем (теплофізи-

чні властивості графену). 

18. Теплофізичні властивості малих частинок. 

19. Тверді поверхні й інтерфейси між твердими тілами: структура й енергетика (будова чистих пове-

рхонь (і поверхнева реконструкція): фуллерени). 

20. Хемосорбція / фізична адсорбція: адсорбати на поверхнях (першопринципні розрахунки структу-

ри та реакцій адсорбатів; статистична механіка адсорбатів; структура адсорбатів: центри зв’язування, 
геометрія, складання (дво- і тривимірне кластероутворення); дифузія адсорбатів, кінетика укрупнен-

ня й аґреґування). 

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

22. Низьковимірні, мезоскопічні, наномасштабні й інші споріднені системи: структура та неелект-

ронні властивості (багатошарування; надґратниці; квантові ями; квантові точки (структуровані у 

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

23. Мікроскопія поверхонь, інтерфейсів і тонких плівок (сканувальна тунельна мікроскопія (STM) 

(включаючи хімію, викликану за допомогою СТМ); сканувальна електронна мікроскопія (SEM) 

(включаючи формування сиґналу зображення на основі використання електропровідности, наведеної 

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

(растрова) просвітлювальна електронна мікроскопія (STEM); мікроскопія повільних електронів (ни-

зької енергії) (LEEM); просвітлювальна електронна мікроскопія високого розріжнення (HRTEM); 

атомово-силова мікроскопія (AFM); магнетно-силова мікроскопія (MFM); акустична силова мікрос-

копія; близькопольова сканувальна мікроскопія та спектроскопія; автоелектронна (емісійна) і авто-

йонна (польова йонна) мікроскопія; сканувальна Оже-мікроскопія, фотоелектронна мікроскопія; Рен-

тґенова мікроскопія (мікрорентґенографія)). 
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Конспект лекції до теми 1 та відповіді на контрольні запитання 1–7 

надіслати до 31 січня 2018 року. 

Конспект лекції до теми 2 та відповіді на контрольні запитання 8–9 

надіслати до 07 лютого 2018 року. 

Конспект лекції до теми 3 та відповіді на контрольні запитання 10–15 

надіслати до 14 лютого 2018 року. 

Конспект лекції до теми 4 та відповіді на контрольні запитання 16–18 

надіслати до 21 лютого 2018 року. 

Конспект лекції до теми 5 та відповіді на контрольні запитання 19–23 

надіслати до 28 лютого 2018 року. 

 

Конспект лекцій (у електронній формі) з курсу і відповіді на запитання здати 01 

березня 2018 року. 

 

Адреса для спілкування: e-mail: tatar@imp.kiev.ua  

(проф. Валентин Андрійович Татаренко) 

mailto:tatar@imp.kiev.ua

