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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна  Експериментальні методи рентгеноструктурних 
дослідженьектрика__________________________________________________ 

                               (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань _10  Природничі науки  
             (зазначити відповідний рівень)                             (зазначити) 

з напряму підготовки 104  Фізика та астрономія 

Дана дисципліна за вибором за спеціалізацією «фізичне 
матеріалознавство». 
Викладається у 7 семестрі 4 курсу _денної форми в обсязі – 108 год.  
                   (зазначається загальний обсяг) 

(3 кредити ECTS1) зокрема: лекції – _0 год., практичні _0 год., лабораторні – 
__42 год., самостійна робота – _66  год. У курсі передбачено _2 змістових 
модулі. Завершується дисципліна – заліком. 
 

Мета дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань щодо 
основних рентгеноструктурних методів дослідження атомно-просторової 
будови тіл різної природи (кристали, аморфні системи, рідини, наноматеріали) 
та практичних навичок виконання основних типів рентгеноструктурних 
експериментів. 

 Завдання – засвоєння  сучасних теоретичних підходів до опису 
розсіювання рентгенівських променів речовиною та  практичне відпрацювання 
цілого ряду сучасних експериментальних рентгеноструктурних методик.  

Структура курсу: курс включає ряд лабораторних робіт, спрямованих на 
вирішення конкретних задач фізики конденсованого стану (визначення 
характеристичної температури Дебая кристалів,  фазовий аналіз твердих тіл, 
визначення мікронапруг та текстури у кристалах, оцінка розмірів мікро- та 
наночасток).  

  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

1. Принципи основних експериментальних методів 
рентгеноструктурного аналізу та їх практичну  реалізацію 
(метод обертання-гойдання монокристалу, метод Лауе, метод 
Дебая-Шерера).  

2. Принципи функціонування, призначення та точність основних 
типів рентгенівських дифрактометрів та рентгенографічних 

                                           
1 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



камер, а також можливості і межі їх застосування. 
3. Основні методики визначення просторової та точкової групи 

кристалу, методи прецизійного визначення параметрів 
елементарної комірки кристалу, методи кількісного та якісного 
рентгенівського фазового аналізу, методи визначення розмірів 
блоків когерентного розсіювання та мікронапруг, методи 
діагностики структурної досконалості реальних кристалів. 

вміти:  
1. Логічно та послідовно формулювати основні фізичні принципи 

рентгеноструктурного аналізу та його окремих методів.    
2. Планувати експериментальні дослідження структури кристалів, 

аморфних систем та рідин та виконувати основні етапи 
рентгеноструктурного експерименту. 

3. Оцінювати точність основних методів структурного аналізу. 
4. Самостійно працювати з науковою літературою в галузі 

структурного аналізу 
 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму).  Навчальна дисципліна "Експериментальні методи 
рентгеноструктурних досліджень" є складовою циклу професійної підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямком "фізика" 
спеціалізації "фізичне матеріалознавство". Ця навчальна дисципліна є 
лабораторним практикумом до теоретичного курсу "Фізичні основи 
рентгеноструктурного аналізу", в якому розглядаються фундаментальні фізичні 
принципи опису розсіювання рентгенівського випромінення багатоелектронним 
атомом як у класичному, так і квантово-механічному наближеннях. Даний 
лабораторний практикум ілюструє основні закони дифракції рентгенівського 
випромінення атомно-просторовою структурою речовини та забезпечує 
практичне засвоєння основних сучасних рентгеноструктурних методів. у фізиці 
конденсованого стану.  . 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Курс  "Експериментальні методи 
рентгеноструктурних досліджень" визначає сукупність методів визначення 
атомно-просторової структури речовини, які лежать в основі фізики 
конденсованого середовища. Тому він є базовим до таких спецкурсів, як 
«Квантова теорія твердого тіла», «Фізика напівпровідників та діелектриків», 
«Фізика металів», «Фізика магнітних матеріалів», Фізика наносистем». 

 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входить тема 1,  у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 

2. В основі поточного контролю є  оцінювання результатів виконання та захисту 



лабораторних робіт, домашніх  самостійних завдань. При виставленні балів за 
модульний контроль враховуються якість виконання та оформлення 
лабораторних робіт; знання та розуміння матеріалу відповідної теми при захисті 
кожної лабораторної роботи, ступінь активності студента при виконанні і 
захисті лабораторних робіт, якість самостійної роботи студента при виконанні 
відповідних завдань для самостійної роботи. 

е 50% семінарських занять. 
       

 ЗМ1 ЗМ2 
Min. – 0 балів Max. – 50 балів Min. – 0 балів Max. – 50 балів 

Усна відповідь при 
захисті лабораторної 
роботи  

0 4×5=20 0 4×5=20 

Виконання 
лабораторної роботи 
та оформлення 
протоколу 

0 4×6=24 0 4×6=24 

Активність та 
самостійність при 
виконання 
лабораторного 
дослідження 

0 6 0 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Підсумковий контроль знань  за даним лабораторним курсом не 
передбачається.  

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Підсумкова оцінка 

Мінімум 0 0 0 
Максимум 50 50 100 

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 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 не задовільно 
1 – 34    

 



    
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п Назва  лабораторної роботи 

Кількість годин 

лекції практичні С/Р 

Змістовий модуль 1. Загальні методи рентгеноструктурного аналізу та фізики 
рентгенівських променів 

 ТЕМА 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ  ПРИНЦИПИ  
РЕНГЕНІВСЬКОЇ  ДИФРАКТОМЕТРІЇ     

1 Вивчення принципу роботи рентгенівського 
дифрактометра  5 7 

2 Визначення типу та параметру елементарної комірки 
кристалів кубічної сингонії 

 5 7 

3 Прецизійне визначення параметру елементарної 
комірки кристалів кубічної сингонії  5 7 

 ТЕМА 2.    ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ  ПРИНЦИПИ  
РЕНГЕНІВСЬКОЇ  СПЕКТРОСКОПІЇ      

4 
Дослідження флуоресцентного Кα-спектру та 
гальмівного рентгенівського випромінення Cu-
аноду 

 6 7 

Змістовий модуль 2. Спеціальні методи рентгеноструктурного аналізу 

 ТЕМА 3.   ВИЗНАЧЕННЯ  СТРУКТУРНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛІВ    

5 
Дослідження явищ первинної та вторинної екстинції 
в монокристалах кремнію та кварцу  5 7 

6 Рентгенівський фазовий аналіз бінарної суміші.  5 7 

 
ТЕМА 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ КРИСТАЛІЧНОЇ 
ГРАТКИ РЕНТГЕНІВСЬКИМИ МЕТОДАМИ     

7 Експериментальне визначення рентгенівської 
характеристичної температури кремнію  5 7 

8 
Визначення розмірів блоків когерентного 
розсіювання та мікронапруг у полікристалах 
рентгенівським методом 

 6 7 

 
Самостійне вивчення окремих розділів лекційного матеріалу 

  10 

 ВСЬОГО  42 66 
 
Загальний обсяг  год.− 108, в тому числі: 
Лабораторні роботи – 42 год на лабораторну групу. 
Самостійна робота - 66 год. 



 
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Загальні методи рентгеноструктурного аналізу та фізики рентгенівських 
променів 

 ТЕМА 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ  ПРИНЦИПИ  РЕНГЕНІВСЬКОЇ  
ДИФРАКТОМЕТРІЇ   (26 год.) 

 
Практичне заняття 1. Виконання лабораторної роботи "Вивчення принципу роботи 
рентгенівського дифрактометра "– (5 год.) 

 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання розрахунків.  

 
Завдання для самостійної роботи. (7  год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 
2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної лабораторної 

роботи. 
3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

 
Практичне заняття 2. Виконання лабораторної роботи "Визначення типу та параметру 
елементарної комірки кристалів кубічної сингонії "– (5 год.) 

 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання розрахунків.  
4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 
Завдання для самостійної роботи. (7 год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 
2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної лабораторної 

роботи. 
3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

 

Практичне заняття 3. Виконання лабораторної роботи "Прецизійне визначення параметру 
елементарної комірки кристалів кубічної сингонії "– (5 год.) 

 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання розрахунків.  
4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 
Завдання для самостійної роботи. (7  год.) 



1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 
2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної лабораторної 

роботи. 
3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

 

ТЕМА 2.    ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ  ПРИНЦИПИ  РЕНГЕНІВСЬКОЇ  СПЕКТРОСКОПІЇ  
(13 год.) 

 
 
 Практичне заняття 4. Виконання лабораторної роботи  "Дослідження флуоресцентного Кα-
спектру та гальмівного рентгенівського випромінення Cu-аноду "– (6 год.) 

 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання розрахунків.  
4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 
Завдання для самостійної роботи. ( 7  год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 
2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної лабораторної 

роботи. 
3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 

(виносяться на захист 
 оформлених лабораторних робіт) 

 
1. Загальна постановка задачі структурного аналізу.  
2. Умови дифракційних максимумів. Рівняння Брегів та Лауе, побудова Евальда. 
3. Загальна характеристика основних експериментальних методів структурного аналізу. 
4. Поляризаційний множник.  
5. Дисперсійні поправки.  
6. Атомна амплітуда, атомний  множник. 
7. Інтерференційна функція Лауе.  
8. Ширина дифракційного максимуму та її залежність від розмірів кристала.  
9. Структурна амплітуда та її залежність від елементів симетрії кристала.  
10. Інтегральні, зональні та серіальні згасання.  
11. Приклади обчислення структурної амплітуди кристалів з різними типами 

елементарних комірок.  
12. Структурна амплітуда деяких наносистем (фулерени, графен, нанотрубки). 
13. Фактор Дебая-Уолера.  
14. Характеристична рентгенівська температура та методика її визначення 
15. Інтегральна інтенсивність відбивання від моно- та полікристалу.  
16. Фактор повторювання та фактор поглинання.  



17. Загальні формули для коефіцієнта відбивання у кінематичному наближенні. 
18. Інтенсивність відбивання рентгенівських променів напівнескінченним ідеальним 

монокристалом.  
19. Первинна та вторинна екстинція.  
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Спеціальні методи рентгеноструктурного аналізу 

ТЕМА 3.  ВИЗНАЧЕННЯ  СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛІВ 
(24 год.) 

 
Практичне заняття  5. Виконання лабораторної роботи  "Дослідження явищ первинної та 
вторинної екстинції в монокристалах кремнію та кварцу "– (5 год.) 

 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання розрахунків.  
4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 
Завдання для самостійної роботи. ( 7  год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 
2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної лабораторної 

роботи. 
3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

Практичне заняття  6. Виконання лабораторної роботи  "Рентгенівський фазовий аналіз 
бінарної суміші. "– (5 год.) 

 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання розрахунків.  
4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 
Завдання для самостійної роботи. (7  год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 
2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної лабораторної 

роботи. 
3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

 

 

 

 



ТЕМА 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ КРИСТАЛІЧНОЇ ГРАТКИ 
РЕНТГЕНІВСЬКИМИ МЕТОДАМИ (14 год.) 

 
 
Практичне заняття  7. Виконання лабораторної роботи  "Експериментальне визначення 
рентгенівської характеристичної температури кремнію"– (7 год.) 

 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання розрахунків.  
4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 
Завдання для самостійної роботи. (7 год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 
2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної лабораторної 

роботи. 
3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

 

Практичне заняття  8. Виконання лабораторної роботи  "Експериментальне визначення 
рентгенівської характеристичної температури кремнію"– (6 год.) 

 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Виконання лабораторної роботи. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів та виконання розрахунків.  
4. Захист студентами попередньо виконаної  лабораторної роботи. 

 
Завдання для самостійної роботи. (7 год.) 

1. Оформлення протоколу виконаної лабораторної роботи. 
2. Вивчення теоретичного та практичного матеріалу для захисту виконаної лабораторної 

роботи. 
3. Підготовка до виконання наступної за планом лабораторної роботи. 

Література  [1-7]. 

 
 

Завдання на самостійне вивчення окремих розділів лабораторного практикуму 
 (10 год.) 

 
(період  з 10.12.2017  по  30.12.2017) 

 
1. Низько- та високотемпературні камери для рентгеноструктурного аналізу. 

Фізичні характеристики та можливості застосування для розв’язку задач фізики 
твердого тіла. 

2. Сучасні рентгенівські дифрактометри. Огляд основних виробників та додаткові 
можливості приладів у фізиці наносистем. 

3. Можливості рентгенівської чотириколової дифрактометрії для дослідження 
модульованих структур у кристалах. 

4. Сучасні рентгенівські та фотоелектронні спектрометри. Задачі, що 
розв’язуються методом рентгенівської емісійної спектроскопії. 



 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

(виносяться на захист 
 оформлених лабораторних робіт) 

 
 

1. Основні задачі першого і другого етапів структурного аналізу та методи їх розв’язку.  
2. Метод Лауе. Експериментальна реалізація методу та його основні задачі. 
3. Побудова гномостереографічних проекцій кристалів за лауеграмою та епіграмою.  
4. Визначення лауевського класу симетрії.  
5. Метод обертання (гойдання) монокристала.  
6. Індицирування рентгенограм обертання та гойдання.  
7. Сітка Бернала.  
8. Метод Дебая-Шерера.  
9. Рентгенівські камери та рентгенівський дифрактометр.  
10. Індицирування рентгенограм полікристалів.  
11. Номограми Б’єрнстрема.  
12. Метод Іто.  
13. Поняття про методи визначення знаків структурних амплітуд.  
14. Застосування рядів Фур’є у рентгеноспектральному аналізі.  
15. Розклад електронної густини у ряд Фур’є.  
16. Перерізи та проекції електронної густини. 
17. Метод міжатомної функції (F2 –рядів).  
18. Властивості міжатомної функції.  
19. Визначення структури кристала за розподілом електронної густини методом 

послідовних наближень. 
20. Рентгенівський кількісний та якісний фазовий аналіз. 
21. Методи кількісного фазового аналізу (внутрішнього та зовнішнього стандарту, 

порівняння інтенсивності аналітичних ліній різних фаз).  
22. Чутливість та точність методу. 
23. Дослідження мікронапруг та розмірів блоків когерентного розсіювання у 

полікристалах методом апроксимації та методом гармонічного аналізу форми 
структурних максимумів. 

24. Дослідження впливу дефектів упаковки на інтенсивність розсіювання. Визначення 
імовірності дефектів упаковки та їх енергій.  

25. Вплив точкових дефектів та дислокацій на картину рентгенівської дифракції.  
26. Дефекти першого та другого роду.  
27. Дослідження структурної досконалості кристалів рентгенодифрактометричними 

методами. Ефект Бормана та його застосування. 
28. Поняття про рентгенівську топографію. Методи дослідження субструктури кристалів.  
29. Метод Ланга, метод Шульца, метод Берга-Барета.  
30. Дослідження фазових перетворень у кристалах.  
31. Рентгенівська дилатометрія. 
32. Рентгеноструктурні дослідження рідин та аморфних сплавів. 
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