
Завдання для самостійної роботи  

з дисципліни      «Фізичні властивості  наносистем»   

  
на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

для студентів фізичного факультету  
1 курсу 
освітній рівень – магістр 
освітня програма «Фізика» 
спеціальність – 102 «Фізика та астрономія»,   
спеціалізація «Фізика наносистем» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 
 
викладачі:   проф. Коротченков О.О., ел.адреса olegkorotchenkov@knu.ua 
                       доц. Цареградська Т.Л. ,  ел.адреса tetyanatsaregradska@knu.ua  
 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 
студентів, критерії оцінювання 

 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 

двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 
(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 
контрольної роботи. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для 
отримання заліку з дисципліни «Фізичні властивості  наносистем».  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання 
самостійної роботи 20 балів.  

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи.  
Під час першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають 

вивчити запропоновані питання визначених тем (перелік тем та питань І 
етапу наведено нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти 
мають надіслати письмові відповіді у вигляді друкованого тексту в форматі 
Word або презентації PowerPoint.  

Матеріали мають бути надіслані викладачу на електронну адресу 
olegkorotchenkov@knu.ua не пізніше 6 лютого 2018 р.  

Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна кількість 
балів – 10 балів зараховується при правильних відповідях на всі 
запропоновані запитання.  

Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 10 лютого 
переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

 
На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 

студенти мають самостійно ознайомитись із запропонованими темами 
(перелік тем наведено нижче).   
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Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати 
підготовлену доповідь по одній з запропонованих тем у вигляді презентації 
PowerPoint.  

Матеріали мають бути надіслані викладачу на ел.пошту 
tetyanatsaregradska@knu.ua  не пізніше 20 лютого 2018 р. Викладач оцінює 
виконане завдання в балах. Максимальна кількість балів (10)  може бути 
зарахована студенту при  виконанні завдання без зауважень. Якщо студент 
отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 27 лютого переробити завдання 
та надіслати його викладачу повторно. 

 

І етап (24 січня – 6 лютого 2018 р.) 

1. Екранування носіїв заряду в напівпровідниках. Радіус екранування в 

рамках теорії Дебая-Хюккеля та Фермі-Томаса. 

2. Релаксація концентрації нерівноважних носіїв заряду в 

напівпровіднику в просторово неоднорідному випадку. 

3. Область об’ємного заряду поблизу гетеропереходу. Ширина області, 

потенціал та вигин зон. 

4. Густина станів в об’ємних напівпровідниках. Загальна формула та 

обчислення для об’ємного напівпровідника. 

5. Фреліховський потенціал в квантових ямах. 

6. Особливості протікання струму в напівпровідникових наносистемах. 

7. Розсіювання носіїв заряду на границях поділу різного типу. 
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ІІ етап (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 

1. Класифікація нанокристалів, що утворюються при загартуванні з 

розплаву. Особливості структури та властивостей нанокристалів, що 

утворились  при загартуванні з розплаву. 

2. Властивості нанокристалів, отриманих контрольованим відпалом 

аморфного стану. Критерій переходу від аморфного стану до 

нанокристалічного. 

3. Фізичні властивості нанокристалів, отриманих в результаті 

мегапластичної деформації аморфного стану. Принцип рециклічності 

при мегапластичній деформації. 

4. Зміна механічних властивостей при переході з аморфного стану в 

нанокристалічний. Механізми пластичної деформації та природа 

аномальної залежності  Холла-Петча в нанокристалах. 

5. Структурна класифікація нанокристалів з позицій їх деформаційної 

поведінки. Особливості механічних властивостей аморфно-

нанокристалічних сплавів. 

6. Магнітні  явища в нанокристалах із сильною міжзеренною взаємодією. 

Магнітні властивості сплавів «Файнмет», «Наноперм», «Термоперм». 

7. Ефект пам’яті форми для нанокристалів, отриманих контрольованим 

відпалом аморфного стану. Застосування наноматеріалів, отриманих 

гартуванням із розплаву. 
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Рекомендована література для виконання самостійної роботи 

1 етап 

1. Шпак А.П., Куницький Ю.А., Коротченков О.О., Смик С.Ю. Квантові 

низькорозмірні системи. Київ, 2003. –  312 с. 

2. Гридчин В.А., Драгунов В.П., Неизвестный И.Г. Основы 

наноэлектроники: Учебное пособие. М.: Физматкнига, 2006. – 496 с. 

3. Singh Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 532 р.  

4. Имри Й. Введение в мезоскопическую физику. М.: Физматлит, 2004. – 

304 с. 

5. Ferry D.K., Goodnick S.M. Transport in nanostructures. Cambridge: 

Cambridge Univ. Press, 1997. – 512 p. 

 

 

2 етап 

1. А.М. Глезер,  И.Е. Пермякова. Нанокристаллы, закаленные из расплава. 

Москва, Физ.-мат.лит, 2012. –  360 с.  

2. А.П. Шпак, В.И. Лисов, Ю.А. Куницкий.  Кластерные и 

наноструктурные материалы, т.2,   Київ: Академперіодика, 2002 – 539с. 

3. Абросимова Г.Е. Эволюция структуры аморфных сплавов. Успехи 
физических наук. Том 181, № 12, 2011, с.1265. 

4. А.М. Глезер.  Аморфные и нанокристаллические  структуры: сходства, 
различия, взаимные переходы. Рос. хим. ж., 2002, т. XLVI, №5, с.57-63. 

5. Л.А. Булавін, В.І. Лисов, С.Л. Рево, В.І. Оглобля, Т.Л. Цареградська. 

Фізика іонно-електронних рідин. Монографія. Київ, Вид.-

поліграфічний центр „Київський університет”,  2008, 384 с. 
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