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1 Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить 
виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 
визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 
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Схвалено науково-методичною комісією фізичного факультету3   
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Голова науково-методичної комісії  ____________________   (________________) 
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2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 
3 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 
науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 
із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 
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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – є отримання глибоких та систематичних знань з сучасної квантової 
фізики конденсованих середовищ та методів опису та дослідження елементарних збурень у 
невпорядкованих системах. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати основні закони квантової фізики, статистичної фізики та термодинаміки, методи 

розв’язку задач квантової механіки, метод термодинамічних потенціалів, класичні та 
квантові функції розподілу. 

2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, математичної 
фізики, фізичного матеріалознавства для розв’язку квантомеханічних задач та задач про 
будову невпорядкованих систем. 

3. Володіти елементарними навичками розв’язку задач на власні функції та власні значення 
при моделюванні фізичних систем, розраховувати енергетичні спектри в квантово-
механічних задачах. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В межах дисципліни «Елементарні збудження в невпорядкованих системах» розглядаються 
фундаментальні фізичні принципи, які дозволяють здійснювати опис конденсованих 
середовищ на базі їхньої симетрії і поняття про елементарні збудження і квазічастинки. Для 
опису останніх використовуються сучасні квантово-механічні методи опису 
багаточастинкових систем  (зокрема, метод вторинного квантування). З точки зору 
забезпечення викладення основних принципів та методів фізики реальних невпорядкованих 
систем, розділом якої є фізичне матеріалознавство, даний курс висвітлює коло питань щодо 
основних теоретичних і експериментальних методів дослідження властивостей неідеальних 
кристалів, сплавів, аморфних речовин. Даний курс забезпечує вивчення основних фізичних 
принципів дослідження теплових, електронних і структурних властивостей вказаних 
невпорядкованих систем. 
4. Завдання (навчальні цілі) – вивчення основних підходів до опису систем багатьох 
частинок на базі симетрії системи  і поняття про елементарні збудження і квазічастки, 
вивчення різних типів невпорядкованих систем і їх особливостей, розгляд дифракційних 
методів дослідження безпорядку таких як розсіяння рентгенівських променів та нейтронів, 
що включає засвоєння основних фізичних принципів опису конденсованих середовищ і 
оволодіння методами теоретичного розв’язку задач квантової фізики реальних конденсованих 
систем 
 

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∗) Методи викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Оволодіння статистичними та квантово-
механічними методами опису 
елементарних збуджень та квазічастинок 

лекції Модульна 
контрольна 
робота 

30 

2.1 Оволодіння сучасними теоретичними  
методами дослідження та опису фізичних 

лекції Модульна 
контрольна 

30 

                                           
∗ заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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властивостей речовин з невпорядкованою 
структурою 

робота 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

  +    
   +   
   +   

7. Структура курсу 
Курс складається з 2-х змістових модулів: «Елементарні збудження і квазічастинки; основні 
властивості невпорядкованих систем», який включає в себе 8 лекцій та «Дифракційні методи 
дослідження безпорядку», який складається з 6 лекцій.   

 
8. Схема формування оцінки: 
8.1 Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  
1.  Модульна контрольна робота 1 (30 балів).  
2.  Модульна контрольна робота 2 (30 балів).  
              

- підсумкове оцінювання у формі заліку. 
 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену4: (обов’язкове проведення екзаменаційного 
оцінювання в  письмовій формі) 
 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) залік Підсумкова оцінка 
Мінімум 18 18 24  60 
Максимум 30 30 40 100 

у випадку комплексного екзамену слід вказати питому вагу складових  
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів.5  
(слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної дисципліни).  
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  
8.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, 
результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   

 
Шкала відповідності 

                                           
4 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 
5 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  
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Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 0-34 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ   ЗАНЯТЬ 
№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
 

Самостійна 
робота 

Частина 1. Елементарні збудження і квазічастинки; основні властивості невпорядкованих 
систем 

1 

 Тема 1. Предмет і завдання курсу. Трансляційна 
інваріантність. Теорема Блоха. 
  Загальні підходи до вивчення систем багатьох частинок. 
Трансляційна інваріантність ідеальних кристалів. 
Теорема Блоха. 
с.р.с. хвильова функція збудження в ідеальному кристалі. 
Обернена гратка. Зони Брілюена. Граничні умови. 
Густина станів збуджень. 

2  2 

2 

Тема 2. Простий гармонічний осцилятор. Метод 
вторинного квантування. 
Гамільтоніан задачі. Квантовомеханічний енергетичний 
спектр осцилятора. Введення операторів народження і 
знищення збуджень осцилятора в методі вторинного 
квантування. 
с.р.с. вирішення задачі знаходження спектру осцилятора 
методом вторинного квантування. Інтерпретація спектру 
осцилятора в термінах елементарних збуджень. 

2  2 

3 

Тема 3. Елементарні збудження і квазічастки 
Вирішення задачі багатьох  частинок на прикладі 
лінійного ланцюжка зв’язаних осциляторів методом 
канонічного перетворення. Квантування коливань 
методом вторинного квантування. 
С.р.с. Вирішення задачі багатьох  частинок на прикладі 
3-х вимірного ланцюжка зв’язаних осциляторів методом 
канонічного перетворення. 

2  2 

4 

Тема 4. Коливання кристалічної гратки. Фонони. 
Коливання кристалічної гратки як система майже 
невзаємодіючих фононів. Ангармонізм коливань і час 
життя фононів. Опис збуджених станів системи в 
термінах елементарних збуджень і квазічасток. 
С.р.с. Різні типи елементарних збуджень і квазічасток: 
фонони, магнони, квазіелектрони, плазмони. Опис 
кінетичних і термодинамічних властивостей кристалів за 
допомогою елементарних збуджень і квазічасток. 

2  2 

5 

Тема 5. Загальні особливості невпорядкованих систем 
Визначення невпорядкованої системи. Типи 
невпорядкованих систем. Основні особливості 
невпорядкованих систем, що випливають з відсутності 
трансляційної інваріантності і наявності випадковості у 
значеннях фізичних величин. 
С.р.с. Загальні закономірності, що характерні для 
широкого класу невпорядкованих систем. Поняття про 
самоусереднення. Аналогія між класичною статистичною 

2  2 
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фізикою і фізикою невпорядкованих систем. 

6 

Тема 6. Ячейкова невпорядкованість. Близький    порядок 
Безпорядок типу сплаву. Ячейковий магнітний 
безпорядок. Параметри близького порядку. Кореляційні 
функції. Модель Ізінга. 
С.р. с. Кореляційні функції. Модель Ізінга. 

2  2 

7 

Тема 7.  Далекий порядок. Фазові переходи 
Типи далекого порядку в сплавах і магнетиках. 
Параметри далекого порядку. Опис переходу від 
впорядкованості до невпорядкованості за допомогою 
кореляційних функцій. 
С.р.с. Фазові переходи порядок – безпорядок. Критичні 
індекси.   

2  4 

8 

Тема 8. Топологічна невпорядкованість. Атомні функції 
розподілу 
Визначення топологічної невпорядкованості. 
Дислокаційна невпорядкованість. Атомні функції 
розподілу. Бінарна функція розподілу. Радіальна функція 
розподілу. Багаточастинкові функції розподілу. 
Суперпозиційне наближення. 
С.р.с. Характерні особливості радіальної функції 
розподілу для полікристалів, аморфних речовин і рідин.    

2  2 

 Контрольна робота 1 
   2 

Частина 2. Дифракційні методи дослідження безпорядку 

9 

Тема 9. Дифракційні методи. Пружне розсіяння 
Схема дифракційного експерименту. Амплітуда розсіяння 
випроміненння або чсток у борнівському наближенні. 
Інтенсивність пружного розсіяння на системі атомів. 
Структурний фактор. Вигляд структурного фактору для 
випадків повного безпорядку і повного порядку. Умова 
Вульфа – Брегга. Зв’язок структурного фактора з 
бінарною функцією розподілу атомів. 
С.р.с. Характерна поведінка структурного фактору для 
полікристалів, аморфних речовин і рідин. Кобмінаційне 
розсіяння світла та розсіяння Мандельштама-Бріллюена 

2  4 

10 

Тема 10.  Особливості непружного розсіяння 
рентгенівських променів і нейтронів 
Відмінність розсіяння нейтронів на речовині від розсіяння 
рентгенівських променів. 
С.р.с. Можливість вивчення структури (в тому числі 
магнетиків) за допомогою пружного розсіяння і 
елементарних збуджень в речовинах за допомогою 
непружного розсіяння нейтронів.    

2  4 

11 

Тема 11.  Загальний вираз для перерізу розсіяння 
нейтронів. Пружне розсіяння нейтронів. 
Отримання квантовомеханічної формули Ван–Хова для 
повного перерізу розсіяння випромінення і нейтронів на 
системі атомів в першому борнівському наближенні. 
Узагальнений структурний фактор. Псевдопотенціал 
Фермі. Формула Ван-Хова для пружного розсіяння 
нейтронів. 
С.р.с. Когерентне і некогерентне пружне розсіяння 
нейтронів. Ізотопічна невпорядкованість. 

2  4 

12 

Тема 12.  Однофононне когерентне та некогерентне 
непружне розсіяння нейтронів 
Отримання формули для перерізу однофононного 
когерентного непружного розсіяння нейтронів з формули 
Ван-Хова в гармонічному наближенні для коливань 
гратки. Вивчення законів дисперсії елементарних 
збуджень (фононів, магнонів) за допомогою непружного 
розсіяння нейтронів.  

2  4 
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С.р.с. Отримання з формули Ван – Хова виразу для 
однофононного некогерентного непружного розсіяння 
нейтронів. Визначення густини станів елементарних 
збуджень за допомогою некогерентного розсіяння 
нейтронів. 

13 

Тема 13.  Фактор Дебая-Валера 
Отримання фактору Дебая – Валера з формули Ван-Хова в 
класичному і квантовому випадках. 
С.р.с. Визначення з фактору Дебая-Валера впливу 
спектрального безпорядку (в тому числі нульових 
коливань) на порушення періодичності гратки.   

2  4 

14 

Тема 14. Електронні збудження у невпорядкованих 
системах. 
Леговані напівпровідники. Домішкові центри. 
Андерсонівська локалізація. Відсутність дифузії у 
невпорядкованій системі. Перехід метал-діелектрик 
Андерсона. Поріг рухомості та мінімальна металічна 
провідність. 
С.р.с. Залежність кондактансу від розмірності системи. 

2  2 

 Підсумкова  модульна  контрольна робота    2 
 ВСЬОГО 28  44 

 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 72  год.6, в тому числі: 
Лекцій – 28  год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Тренінги – 0 год. 
Консультації – 1 год. 
Самостійна робота –  44 год. 

 

                                           
6 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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7 В тому числі Інтернет ресурси 
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