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(прізвище та ініціали)

ВСТУП
1. Мета дисципліни – оволодіння аспірантами знаннями з фізики високозбуджених станів,
радіаційних пошкоджень кристалічних речовин, радіаційних дефектів, кінетики відпалу радіаційних
дефектів, радіаційно-стимульованих процесів, радіаційної фізики полімерів як наукової основи для
сучасних радіаційних технологій модифікації функціональних матеріалів.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати основні характеристики взаємодії бомбардуючи частинок з речовиною, типи радіаційних
пошкоджень, механізми їх міграції, опис концентраційних профілів точкових дефектів,
ефективності стоків, їх отруєння домішковими атомами, кінетики радіаційних дефектів за різних
умов, радіаційно-стимульованої дифузії атомів, радіаційно-стимульованої сегрегації і виділення
фаз, упорядкування та спадковості в сплавах, вакансійного розпухання, радіаційного зміцнення,
вплив опромінення на полімери.
2. Вміти творчо вибирати методи опису високо збуджених станів та радіаційних пошкоджень
функціональних матеріалів під дією різних бомбардуючих частинок та їх впливу на радіаційну
модифікацію фізичних властивостей, самостійно вивчати і використовувати літературу з даної
дисципліни.
3. Анотація навчальної дисципліни / референс:
В рамках курсу «Фізика високозбуджених станів» вивчаються: методи отримання збуджених станів
речовини, зокрема функціональних матеріалів, електронна та атомна структура матеріалів, характер
впливу збуджуючого випромінювання на кристалічні структури, методи модифікації функціональних
матеріалів шляхом використання збуджуючого випромінювання.
4. Завдання (навчальні цілі) – формування фізичного мислення у в межах матеріалу, що вивчається.
Оволодіння навиками творчого розв’язування фізичних задач з використанням сучасних програм і
обчислювальної техніки та сприяння розвитку логічного і аналітичного мислення для вирішення
проблем радіаційної фізики.
Дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:
Інтегральних:
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або
професійної практики.
Загальних:
•
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
•
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
•
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
•
Здатність працювати в міжнародному контексті.
•
Здатність працювати автономно та в команді.
•
Здатність розробляти та управляти проектами.
•
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
•
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
•
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, нести повну відповідальність за
самостійно виконану роботу.
Фахових:
• Здатність застосовувати знання теорій опису фізичних властивостей низькорозмірних систем
різних типів та знання фізики низькорозмірних напівпровідників.
• Здатність використовувати знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних
технологій для дослідження низькорозмірних систем.
• Здатність застосовувати методи теорії рідких кристалів.
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5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки
заходів оцінювання)
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність
та відповідальність)
Код
Результат навчання
1.1

Знати основи методології та організації Лекції
наукових досліджень, роботи зі збуджуючим Самостійна робота
випроміненням.
Методами
дослідження
високозбуджених станів.

Знати основи теорії твердого тіла та процесів
взаємодії електромагнітного випромінювання
з
молекулами
та
кристалами.
Типи
високоінтенсивного
випромінювання,
комп’ютерне
моделювання
взаємодії
випромінення з речовинами різної природи.
1.4 Знати
особливості
будови,
фізичних
властивостей та елементарних збуджень
наноструктур, теоретичних моделей, що
застосовуються для їх опису та методів
експериментального дослідження.
1.6 Знати принципи побудови низькорозмірних
систем, сучасні експериментальні методи
дослідження та діагностики низькорозмірних
систем. Ренгеноструктирний аналіз, ІЧС,
методі
дослідження
за
допомогою
плазмонного резонансу.
1.7 Знати теоретичні методи опису процесів
розсіювання рентгенівських променів та
нейтронів низькорозмірними системами на
дефектах кристалів.
1.8. Знати основи фізики напівпровідникових
низькорозмірних систем, явища екранування
носіїв заряду, приповерхневого квантування,
основи ємнісної спектроскопії, процесів
саморегулювання при одержанні та
дослідження напівпровідникових
низькорозмірних систем, включаючи
квантові ями, дроти, точки, надгратки.
1.9. Знати основи методології та організації
наукових досліджень. Знати методи
отримання, особливості структури та
властивості металевих систем. Знати
програмні пакети для розрахунку електронної
та атомної структури матеріалів
2.9. Вміти оцінювати точність основних
експериментальних методів спостереження
дифракції рентгенівських променів, спектрів
ІЧС та СЕМ.
4.3 Здійснювати процедуру встановлення
цінності джерел наукової інформації шляхом
порівняльного аналізу з іншими джерелами.
5.1 Знати ґрунтовні знання предметної області та
розуміння професії.
1.2

5.2

Методи викладання і
навчання

Знати праці провідних вчених та
фундаментальні праці у галузі дослідження,
формулювати мету власного наукового
дослідження.

Лекції
Самостійна робота
Практичні роботи

Лекції
Самостійна робота
Практичні роботи

Методи
оцінювання

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни
в
15

Опитування
процесі лекції,
перевірка
рефератів та інших
форм самостійної
роботи, іспит
Опитування
в
процесі
лекції,
перевірка
рефератів та інших
форм самостійної
роботи,
Звіти про виконання
практичних робіт,
іспит

Лекції
Самостійна робота
Практичні роботи

15

15

15

Лекції
Самостійна робота

Опитування
в
процесі
лекції,
іспит

10

Лекції
Самостійна робота

Опитування
в
процесі
лекції,
перевірка
рефератів та інших
форм самостійної
роботи,
іспит

5

Лекції
Самостійна робота

Опитування
в
процесі
лекції,
іспит

10

Лекції
Самостійна робота
Практичні роботи

Звіти
про
виконання
практичних
робіт, іспит
Опитування
в
процесі лекції

Самостійна робота

Лекції
Самостійна робота

Самостійна робота

4

Опитування
в
процесі
лекції,
іспит
Опитування
в
процесі лекції

5

5

5

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
1.1 1.2 1.4
Програмні результати навчання
ПРН 1.1. Знати основи методології та організації наукових
+ +
досліджень.
ПРН 1.2. Знати основи теорії твердого тіла та процесів взаємодії
+
електромагнітного випромінювання з молекулами та кристалами.
ПРН 1.4. Знати особливості будови, фізичних властивостей та
елементарних збуджень наноструктур, теоретичних моделей, що
+ +
застосовуються для їх опису та методів експериментального
дослідження.
ПРН 1.6. Знати принципи побудови низькорозмірних систем,
сучасні експериментальні методи дослідження та діагностики +
низькорозмірних систем.
ПРН 1.7. Знати теоретичні методи опису процесів розсіювання
рентгенівських променів та нейтронів низькорозмірними системами.
ПРН 1.8. Знати основи фізики напівпровідникових низькорозмірних
систем, явища екранування носіїв
заряду, приповерхневого
квантування, основи ємнісної спектроскопії, процесів саморегулювання при
одержанні та дослідження напівпровідникових низькорозмірних систем,
включаючи квантові ями, дроти, точки, надгратки.

ПРН1.10. Знати основи методології та організації наукових
досліджень
ПРН 1.11. Знати методи отримання, особливості структури та
властивості металевих систем.
ПРН 1.12. Знати програмні пакети для розрахунку електронної та
атомної структури матеріалів.
ПРН 2.9. Вміти оцінювати точність основних експериментальних
методів спостереження дифракції рентгенівських променів.
ПРН 4.3. Здійснювати процедуру встановлення цінності джерел
наукової інформації шляхом порівняльного аналізу з іншими
джерелами.

1.6

1.7

+

1.8

1.9

2.9 4.3 5.1 5.2

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

ПРН 5.1. Знати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії.
ПРН 5.2. Знати праці провідних вчених та фундаментальні праці у галузі
дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження.

+

+
+

+
+ +
+

7.Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Усне опитування: РН 1.1, 3.2- 10 балів / 5 балів
2. Захист звітів практичних робіт: РН 2.1-2.3, 3.2 - 10 балів / 5 балів
5. Захист звітів практичних робіт 2: РН 2.1-2.3, 3.2 - 10 балів / 5 балів
6. Захист реферату: РН 1.2, 3.1
- 10 балів / 5 балів

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів)
за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та
оцінки, отриманої під час іспиту. Формою проведення іспиту є написання письмової роботи з подальшою усною співбесідо. Результатами навчання, які
оцінюються на іспиті, є РН 1.1-3.2. Максимальна кількість балів, яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 60 балів за 100
бальною шкалою. Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.

- умови допуску до підсумкового іспиту:
Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних робіт.
7.2. Організація оцінювання:
Захист звітів практичних робіт проводиться упродовж семестру.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
90-100
Добре / Good
75-89
Задовільно / Satisfactory
60-74
Незадовільно / Fail
0-59
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8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

Кількість годин

Назва теми

лекції

практ.

сам роб.

4

2

20

4

0

20

2

0

20

4

0

20

4

2

16

18

4

96

Розділ 1. Радіаційні пошкодження кристалі та радіаційні дефекти

1

2

3

4

5

ТЕМА 1. Вступ Радіаційні пошкодження кристалів.Взаємодія
бомбардуючих частинок з атомами. Радіаційні пошкодження в
моделі твердих куль. Радіаційні пошкодження іонами. Радіаційні
пошкодження -квантами. Радіаційні пошкодження нейтронами.
Радіаційні пошкодження електронами. Втрати енергії та глибина
проникнення електронів. Швидкість зміщення атомів за умови
бомбардування електронами. Механізм втрат енергії бомбардуючих
іонів. Втрати енергій іонів у випадку пружних зіткнень. Втрати
енергій за непружних зіткнень. Пробіги і розподіл іонів у твердому
тілі. Каскадні функції. Швидкість утворення та число атомних
зміщень.
ТЕМА 2. Радіаційні дефекти та їх конфігураційні профілі.
Нерівноважні та термічно рівноважні точкові дефекти. Конфігурація
точкових дефектів. Енергія утворення точкових дефектів. Механізми
та енергія міграції точкових дефектів. Комплекси точкових дефектів
з домішками. Комплекси точкових дефектів з інертними газами.
Відпал радіаційних дефектів. Концентраційні профілі радіаційних
дефектів у випадку опромінення легкими іонами.
ТЕМА 3. Кінетика відпалу радіаційних дефектів. Дифузійні рівняння
міграції точкових дефектів. Ефективність стоків точкових дефектів.
Отруєння стоків домішковими атомами. Дифузія радіаційних
дефектів у випадку анігіляції міжвузлових атомів на стоках. Кінетика
радіаційних дефектів у випадку анігіляції вакансій на стоках.
Кінетика радіаційних дефектів за довільних температур опромінення.
Кінетика відпалу вакансій за умови їх взаємодії з домішками.
Кінетика радіаційних дефектів у напівпровідниках.
Радіаційні явища та радіаційна фізика полімерів
Тема 4. Радіаційно-стимульовані процеси. Дифузія атомів в
кристалах. Механізми міграції атомів у напівпровідниках.
Радіаційно-стимульована дифузія у випадку однорідного розподілу
дефектів. Радіаційно-стимульована дифузія у випадку неоднорідного
розподілу
дефектів.
Радіаційно-стимульована
дифузія
у
напівпровідниках. Іонна імплантація напівпровідників. Протонностимульована дифузія у напівпровідниках. Вакансійне розпухання.
Радіаційна повзучість за відсутності петель.
Тема 5 Радіаційна фізика полімерів. Вплив опромінення на полімери.
Фізико-хімічні перетворення полімерів за умови опромінення. Вплив
надмолекулярної організації полімерів на радіаціно-стимульовані
перетворення. Радіаційна електропровідність полімерів. Радіаційна
повзучість і радіаційна довговічність полімерів.

ВСЬОГО
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 18 год.
Практичні заняття – 4 год.
Консультації - 2 год.
Самостійна робота - 96 год.
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