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ВСТУП 
Навчальна дисципліна ”Низькорозмірні вуглецеві матеріали та 

композити”є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 10 „Природничі 
науки”  з напряму підготовки  «Фізика».  

Дана дисципліна є дисципліною за вибором 
 за спеціальністю (спеціалізацією) фізика, (фізичне матеріалознавство). 
   (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
Викладається у VII семестрі 4 курсу в обсязі – 144 год. 2 
              (зазначається загальний обсяг) 
( 4 кредити ECTS3) зокрема: лекції –28 год., лабораторні – 28 год., самостійна 
робота – 88 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – є отримання глибоких та систематичних знань з курсу 
„Низькорозмірні вуглецеві матеріали та композити” 

Завдання – засвоєння закономірностей формування графітової структури 
та утворення інтеркальованих сполук на основі структурно різних вуглецевих 
матеріалів, а також закономірностей зміни механізмів кінетичних властивостей 
при формуванні графітової структури та інтеркалюванні графіту, оволодіння 
методами і принципами виконання фізичного експерименту. 

Структура курсу: курс включає розгляд таких тем, як. „Кристалічна та 
електронна структура і методи отримання графітових матеріалів з різним 
ступенем структурної досконалості”, „Кристалічна та електронна структура і 
методи отримання інтеркальованих сполук на основі структурно різних 
графітових матеріалів”, „Кінетичні властивості графітових матеріалів з різним 
ступенем структурної досконалості” та „Електротранспортні властивості 
інтеркальованих сполук на основі структурно різних графітових матеріалів”.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

1. Закономірності формування графітової структури  
2. Закономірності утворення інтеркальованих сполук на основі 

структурно різних вуглеграфітових матеріалів. 
3. Особливості зонної структури двовимірного та трьохвимірного 

графітів та інтеркальованих сполук графіту різних типів. 
4. Механізми формування кінетичних властивостей 

вуглеграфітових матеріалів з різним ступенем структурної 
досконалості та їх зв’язок з структурними характеристиками 
матеріалу. 

5. Закономірності зміни кінетичних властивостей при 
інтеркалюванні вуглеграфітових матеріалів різного ступеня 

                                           
2 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
3 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 
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структурної досконалості.  
вміти:  

1. Визначати параметри кристалічної структури вуглеграфітових 
матеріалів за даними рентгенівської дифракції. 

2. Визначати стадію інтеркальованої сполуки за даними 
рентгенівської дифракції. 

3. Виконувати вимірювання кінетичних властивостей 
вуглеграфітових матеріалів, зокрема, проводити вимірювання: 
-  температурних залежностей електроопору та термо-ерс в 
інтервалі температур 77-293К; 
- залежностей електроопору від величини магнітного поля.  

4. Розраховувати температурні залежності питомого опору і 
коефіцієнту термо-ерс та польові залежності магнітоопору з 
отриманих експериментальних даних. Оцінювати точність 
проведених вимірювань. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Навчальна дисципліна “Низькорозмірні вуглецеві 
матеріали та композити”, яка є вибірковою з циклу дисциплін вільного вибору 
студента, є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр" (для студентів спеціалізації „Фізичне 
матеріалознавство”).  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Розробка нових матеріалів з високими 
службовими характеристиками є одним із приоритетних напрямків сучасної 
фізики твердого тіла, серед яких створення композитів матеріалів на основі 
графіту, зокрема, інтеркаляція низькорозмірних вуглецевих систем, займає 
важливе місце. Вуглеграфітові матеріали з різним ступенем структурної 
досконалості успішно використовують як модельні для вивчення фізичних 
властивостей матеріалів при послідовній зміні їх структури від аморфної 
невпорядкованої до високовпорядкованої кристалічної. Інтеркальовані сполуки 
графіту, які являють собою двовимірні електронні системи, є ідеальним 
модельним матеріалом для вивчення фізичних властивостей двовимірних 
структур. Для засвоєння даного курсу необхідними є знання з курсів 
„Термодинаміка та молекулярна фізика”, „Електрика та магнетизм”, „Квантова 
механіка”, „Фізика твердого тіла”, „Фізичне матеріалознавство” 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми „Кристалічна та електронна 

структура і методи отримання графітових матеріалів з різним ступенем структурної 
досконалості” та „Кристалічна та електронна структура і методи отримання 
інтеркальованих сполук на основі структурно різних графітових матеріалів”, а у 
змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми „Кінетичні властивості графітових матеріалів з 
різним ступенем структурної досконалості” та „Електротранспортні властивості 
інтеркальованих сполук на основі структурно різних графітових матеріалів”. 
Обов’язковим для заліку є виконання всіх лабораторних робіт, відвідання не менше 
50% лекцій, успішна здача модульних контрольних робіт. 
Оцінювання за формами контролю4: 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 4_ бали Max. –30 бали Min. –5_ балів Max. –30 балів 
Виконання та здача 
лабораторних робіт 

3 5×3=15 4 4×4=16 

Модульна контрольна 
робота 

1 15 1 14 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20_ балів для одержання заліку обов’язково відпрацювання 
всіх лабораторних робіт та перездача модульних контрольних робіт. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 
жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2  залік Підсумкова оцінка 

Мінімум ___4 4_____ 0 /____ 8 
Максимум 30_____ 30______ 40/___ 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 умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
 

                                           
4 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 
Зараховано 

85 – 89 
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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    

75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1. Кристалічна та електронна структура і методи 

отримання графітових матеріалів з різним ступенем 
структурної досконалості та інтеркальованих сполук 
на їх основі  

ТЕМА 1. Кристалічна та електронна структура і методи отримання графітових 
матеріалів з різним ступенем структурної досконалості (30 год.)5 

Кристалічна структура графітових матеріалів з різним ступенем 
структурної досконалості. Електронна структура двовимірного та 
трьохвимірного графіту. Методи отримання графітових матеріалів. 
ТЕМА 2. Кристалічна та електронна структура і методи отримання 

інтеркальованих сполук на основі структурно різних графітових матеріалів 
(30 год.) 

Інтеркальовані сполуки графіту (ІСГ) різних стадій, їх структура та 
зонна структура. Методи отримання ІСГ. Кінетика процесу інтеркалювання. 
Термодинамічна модель інтеркалювання. 

Змістовий модуль 2. Кінетичні властивості графітових матеріалів з різним 
ступенем структурної досконалості та інтеркальованих 
сполук на їх основі. 

ТЕМА 3. Кінетичні властивості графітових матеріалів з різним ступенем 
структурної досконалості (32 год.)6 

Кінетичні властивості графітових матеріалів з високим ступенем 
структурної досконалості. Кінетичні властивості дрібнокристалічних графітових 
матеріалів. Кінетичні властивості невпорядкованих вуглеграфітових матеріалів.  
ТЕМА 4. Електротранспортні властивості інтеркальованих сполук на основі 

структурно різних графітових матеріалів (52 год.) 
Електропровідність ІСГ. Магнітотранспортні властивості ІСГ. 

Термоелектричні властивості ІСГ. Прояв квантових ефектів слабкої локалізації 
та електрон-електронної взаємодії зарядів в електротранспортних властивостях 
ІСГ. Вплив фазових переходів в шарах інтеркалянту на електротранспортні 
властивості ІСГ. Опис електротранспортних властивостей ІСГ в рамках простої 
двовимірної моделі електронної структури ІСГ. 

 
 
 
 

                                           
5 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 
6 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практичні С/Р 

Змістовий модуль 1. Кристалічна та електронна структура і методи отримання 
графітових матеріалів з різним ступенем структурної досконалості та 

інтеркальованих сполук на їх основі 

 
Тема 1. Кристалічна та електронна структура і методи 
отримання графітових матеріалів з різним ступенем 
структурної досконалості 

   

1 Класифікація вуглецевих матеріалів. Кристалічна структура 
вуглеграфітових матеріалів та методи її дослідження 2 2 6 

2 Вуглецеві волокна. Методи отримання графітових матеріалів 2 2 6 

3 Електронна структура графіту 2 2 6 

 
Тема 2. Кристалічна та електронна структура і методи 
отримання інтеркальованих сполук на основі структурно 
різних графітових матеріалів 

   

4 Інтеркальовані сполуки графіту як низькорозмірні вуглецеві 
матеріали та нанокомпозити. Кристалічна структура ІСГ 2 2 6 

5 Методи отримання інтеркальованих сполук графіту. Кінетика 
процесу інтеркалювання. 2  6 

6 Моделі зонної структури інтеркальованих сполук графіту. 2 2 6 

 Підсумкова модульна контрольна робота    2 
Змістовий модуль 2. Кінетичні властивості графітових матеріалів з різним ступенем 

структурної досконалості та інтеркальованих сполук на їх основі 

 Тема 3. Кінетичні властивості графітових матеріалів з 
різним ступенем структурної досконалості    

7 Кінетичні властивості графітових матеріалів з структурою, 
подібною до структури монокристалічного графіту 2  6 

8 Кінетичні властивості дрібнокристалічних графітових 
матеріалів 2 4 6 

9 Механізми формування кінетичних властивостей 
невпорядкованих вуглецевих матеріалів 2 4 6 

 Тема 4. Електротранспортні властивості інтеркальованих 
сполук на основі структурно різних графітових матеріалів    

10 Кінетичні властивості інтеркальованих сполук на основі 
структурно різних вуглеграфітових матеріалів 2  6 

11 Гальваномагнітні та термоелектричні властивості 
інтеркальованих сполук графіту 2 4 6 

12 Опис кінетичних властивостей ІСГ акцепторного типу в 
рамках простої двовимірної моделі електронної структури. 2 4 6 

13 
Прояв квантових ефектів слабкої локалізації та електрон-
електронної взаємодії носіїв заряду в кінетичних 
властивостях інтеркальованих сполук графіту 

2 2 6 

14 Вплив фазових перетворень в шарах інтеркалянту на 
кінетичні властивості інтеркальованих сполук графіту 2  6 



 9 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота   2 

 ВСЬОГО 28 28 88 
Загальний обсяг 144 год.7, в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Практичні – 28 год. 
Самостійна робота -88 год. 

 

                                           
7 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Кристалічна та електронна структура і методи отримання графітових 

матеріалів з різним ступенем структурної досконалості та 
інтеркальованих сполук на їх основі  

 
ТЕМА 1. Кристалічна та електронна структура і методи отримання графітових 

матеріалів з різним ступенем структурної досконалості (30 год.) 
 

Лекція 1. Класифікація вуглецевих матеріалів. Кристалічна структура 
вуглеграфітових матеріалів та методи її дослідження. (2 год.)  

Алотропні відозміни вуглецю. Класифікація вуглецевих матеріалів. 
Низькорозмірні вуглецеві матеріали. Кристалічна структура монокристалічного 
графіту. Дефекти кристалічної структури монокристалічного графіту. Структура 
низькорозмірних вуглецевих матеріалів. Параметри, які використовуються для 
характеристики кристалічної структури вуглецевих матеріалів. Методи 
дослідження кристалічної структури вуглецевих матеріалів. 
Практичне заняття 1. Вступ до лабораторних робіт з курсу. (2 год.) 
1. Ознайомлення з методами дослідження кристалічної структури та 

кінетичних властивостей вуглеграфітових матеріалів, що пропонуються 
для виконання на лабораторних роботах.  

2. Ознайомлення з методами обробки результатів, отриманих в ході 
виконання лабораторних робіт.  

3. Оформлення звітів по лабораторним роботам. 
4. Правила безпеки при виконанні лабораторних робіт. 
Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
Література [1-5]. 

Лекція 2. Вуглецеві волокна. Методи отримання графітових матеріалів. (2 год.)  
Вуглецеві волокна. Кристалічна структура вуглецевих волокон. Методи 

отримання вуглецевих матеріалів. Піроліз. Коксування. Загальні закономірності 
зміни структури ВМ в процесі графітизації при високотемпературному відпалі. 
Штучні ВМ з різним ступенем структурної досконалості. 
Практичне заняття 2. Виконання лабораторної роботи “Визначення 
параметрів кристалічної структури графітових матеріалів з різним ступенем 
структурної досконалості за даними  рентгенівської дифракції” (2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання 
лабораторної роботи. 
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2. Проведення розрахунків параметрів кристалічної структури 
графітових матеріалів з різним ступенем структурної досконалості за даними 
рентгенівської дифракції. 

3. Перевірка отриманих  результатів 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
Література [1,2,5,6]. 

Лекція 3. Електронна структура графіту. (2 год.)  
Електронна структура графіту. Зонна структура двовимірного графіту. 

Модель Слончевського-Вейса для опису зонної структури монокристалічного 
графіту. Моделі електронної структури низькорозмірних вуглецевих матеріалів. 
Проста двозонна модель Клейна. Модель турбостратного графіту.  
Практичне заняття 3. Виконання лабораторної роботи “Визначення 
параметрів кристалічної структури дрібнокристалічного анізотропного графіту 
за даними рентгенівської дифракції” (2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання 
лабораторної роботи. 

2. Проведення розрахунків параметрів кристалічної структури 
дрібнокристалічного анізотропного графіту за даними рентгенівської 
дифракції”. 

3. Перевірка отриманих результатів. 
Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
4. Підготовка до здачі лабораторної роботи. 
Література [1-3]. 

ТЕМА 2. Кристалічна та електронна структура і методи отримання 
інтеркальованих сполук на основі структурно різних графітових матеріалів  

(36 год.) 

Лекція 4. Інтеркальовані сполуки графіту як низькорозмірні вуглецеві 
матеріали та нанокомпозити. Кристалічна структура ІСГ. (2 год.)  

Інтеркальовані сполуки графіту як низькорозмірні вуглецеві матеріали. 
Кристалічна структура ІСГ. Доменна модель кристалічної структури ІСГ. Стадія 
сполуки. Визначення стадії сполуки експериментальними методами. 
Впорядкування інтеркалянту в шарі. Структурні перетворення в шарах 
інтеркалянту. Методи дослідження кристалічної структури ІСГ.  
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Практичне заняття 4. Виконання лабораторної роботи “Визначення стадії 
інтеркальованої сполуки графіту за даними рентгенівської дифракції” (2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної 
роботи. 

2. Проведення розрахунків параметрів кристалічної структури 
дрібнокристалічного анізотропного графіту за даними рентгенівської 
дифракції”. 

3. Перевірка отриманих результатів. 
Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
4. Підготовка до здачі лабораторної роботи. 

Література [1,3]. 

Лекція 5. Методи отримання інтеркальованих сполук графіту. Кінетика процесу 
інтеркалювання. (2 год.)  

Методи отримання ІСГ. Отримання ІСГ газофазним методом, 
двотемпературна та однотемпературна методики. Отримання ІСГ рідкофазним 
методом. Твердофазні методи отримання ІСГ з перехідними металами. 
Електрохімічні методи отримання ІСГ. Літій-іонні акумулятори. Кінетика 
процесу інтеркалювання. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
4. Підготовка до здачі лабораторної роботи. 

Література [1, 3]. 

Лекція 6. Моделі зонної структури інтеркальованих сполук графіту. (2 год.)  
Донорні і акцепторні ІСГ. Моделі зонної структури ІСГ: модель жорстких 

зон, проста двовимірна модель, модель Бліновського- Ріго. Залежність зонної 
структури ІСГ від номера стадії ІСГ та типу інтеркалянту. 
Практичне заняття 5. Підсумкове заняття по лабораторним роботам 1-3. (2 
год.) 

1. Захист лабораторних робіт.  
2. Обговорення отриманих результатів.  

Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 
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1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
4. Підготовка до модульної контрольної роботи. 

Література [1, 3]. 
Модульна письмова контрольна робота 1. (2 год.) 

Контрольні запитання та завдання (виносяться на модульну 
контрольну роботу 1) 

1. Алотропні відозміни вуглецю, sp1, sp2, sp3 – гібридизація. 
2. Кристалічна структура монокристалічного графіту.  
3. Дефекти структури монокристалічного графіту.  
4. Структура низькорозмірних ВМ. 
5. Параметри, що використовуються для опису кристалічної структури ВМ. 
6. Отримання ВМ методом піролізу. 
7. Отримання ВМ методом коксування. 
8. Вуглецеві волокна, структура, методи отримання. 
9. Модель електронної структури двовимірного графіту. 
10. Моделі електронної структури монокристалічного графіту.  
11. Моделі електронної структури низькорозмірних ВМ. 
12. Інтеркальовані сполуки графіту донорного та акцепторного типів.  
13. Структура ІСГ, стадія сполуки.  
14. Впорядкування інтеркалянту в шарі. Структурні перетворення в шарах 

інтеркалянту. 
15. Газофазні та рідкофазні методи отримання ІСГ. 
16. Отримання ІСГ з перехідними металами твердофазним методом. 
17. Електрохімічне інтеркалювання. 
18. Кінетика процесу інтеркалювання. 
19. Термодинамічна модель утворення ІСГ. 
20. Моделі електронної структури ІСГ. 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
Кінетичні властивості графітових матеріалів з різним ступенем 
структурної досконалості та інтеркальованих сполук на їх основі 

 
ТЕМА 3. Кінетичні властивості графітових матеріалів з різним ступенем 

структурної досконалості (30 год.) 
 

Лекція 7. Кінетичні властивості графітових матеріалів з структурою, подібною 
до структури монокристалічного графіту. (2 год.)  

Електропровідність вздовж базисної площини, електропровідність 
перпендикулярно базисній площини, магнітоопір, коефіцієнт Холлу, фононна та 
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дифузна складові термо-ерс графітових матеріалів з структурою, подібною до 
структури монокристалічного графіту. 
Завдання для самостійної роботи ( 6год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
4. Підготовка до здачі лабораторної роботи. 
Література [1-3, 5, 7]. 

Лекція 8. Кінетичні властивості дрібнокристалічних графітових матеріалів. (2 
год.)  

Кінетичні властивості дрібнокристалічних графітових матеріалів. Явище 
від’ємного магнітоопору в дрібнокристалічних графітах. Механізми 
формування термо-ерс в дрібнокристалічних графітах. Зміна кінетичних 
властивостей низькорозмірних вуглецевих матеріалів в процесі формування 
структури графіту та її обґрунтування в рамках теорії слабкої локалізації та 
взаємодії носіїв струму. 
Практичне заняття 6. Виконання лабораторної роботи №4 “Дослідження 
температурної залежності електроопору в інтервалі температур 77-293К для 
графітових матеріалів з різним ступенем структурної досконалості.” (4 год.) 

1. Ознайомлення з особливостями низькотемпературних вимірювань 
кінетичних властивостей графітових матеріалів. 

2. Проведення вимірювань електроопору графітового матеріалу в 
інтервалі температур 77-293К. 

3. Проведення розрахунків та визначення температурної залежності 
питомого електроопору графітового матеріалу. 

4. Перевірка отриманих результатів. 
Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
Література [1 – 3, 6]. 

Лекція 9. Механізми формування кінетичних властивостей невпорядкованих 
вуглецевих матеріалів. (2 год.)  

Механізми формування кінетичних властивостей невпорядкованих 
вуглецевих матеріалів. Стрибкова провідність із змінною довжиною стрибка. 
Стрибкова провідність на край рухливості. Опис електропровідності та термо-
ерс в рамках стрибкової моделі провідності. Гетерогенна модель провідності. 
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Практичне заняття 7. Виконання лабораторної роботи №5 “Дослідження 
гальваномагнітних властивостей ВМ з різним ступенем структурної 
досконалості” (4 год.). 

1. Ознайомлення з особливостями вимірювань кінетичних властивостей 
графітових матеріалів в магнітному полі. 

2. Проведення вимірювань залежності магнітоопору та коефіцієнту 
Холла графітового матеріалу від величини магнітного поля.  

3. Проведення розрахунків та визначення польових залежностей 
магнітоопору та коефіцієнту Холла в графітовому матеріалі. 

4. Перевірка отриманих результатів. 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
5. Підготовка до виконання лабораторної роботи. 
Література [1 – 3, 6]. 
 

ТЕМА 4. Електротранспортні властивості інтеркальованих сполук на основі 
структурно різних графітових матеріалів (52 год.) 

Лекція 10. Кінетичні властивості інтеркальованих сполук на основі структурно 
різних вуглеграфітових матеріалів. (2 год.) 

Кінетичні властивості інтеркальованих сполук на основі структурно 
різних вуглеграфітових матеріалів. Електропровідність вздовж та 
перпендикулярно шарам графіту. Чинники, що визначають характер 
температурної залежності електропровідності в інтеркальованих сполуках на 
основі структурно різних вуглецевих матеріалів. 
Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
4. Підготовка до здачі лабораторної роботи. 

Література [1, 3]. 

Лекція 11. Гальваномагнітні та термоелектричні властивості інтеркальованих 
сполук графіту. (2 год.)  

Гальваномагнітні властивості ІСГ. Поперечний та повздовжній 
магнітоопір. Коефіцієнт Холла. Термоелектричні властивості ІСГ. Дифузна та 
фононна складові термо-ерс в ІСГ на основі структурно-різних графітових 
матеріалів. 
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Практичне заняття 8. Виконання лабораторної роботи №6 “Дослідження 
температурної залежності термо-ерс графітових матеріалів з різним ступенем 
структурної досконалості в інтервалі температур 77-293К (4 год.). 

1. Ознайомлення з особливостями вимірювань термо-ерс у графітових 
матеріалах. 

2. Проведення вимірювань термо-ерс у графітовому матеріалі. 
3. Проведення розрахунків та визначення температурної залежності 

термо-ерс в інтервалі температур 77-293К.  
4. Перевірка отриманих результатів. 

Завдання для самостійної роботи (6 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
4. Підготовка до здачі лабораторної роботи. 

Література [1, 3, 5]. 

Лекція 12. Опис кінетичних властивостей ІСГ акцепторного типу в рамках 
простої двовимірної моделі електронної структури. (2 год.)  

Опис кінетичних властивостей ІСГ акцепторного типу в рамках простої 
двовимірної моделі електронної структури. Розрахунки електропровідності та 
коефіцієнту Холла ІСГ в рамках простої двовимірної моделі електронної 
структури. Розрахунки термо-ерс ІСГ в рамках простої двовимірної моделі 
електронної структури. 
Практичне заняття 9. Виконання лабораторної роботи №7 “Розрахунок 
параметрів електронної структури ІСГ в рамках простої двовимірної моделі 
електронної структури ІСГ» (4 год.). 

1. Ознайомлення з методами розрахунку параметрів електронної 
структури ІСГ в рамках простої двовимірної моделі електронної 
структури ІСГ. 

2. Проведення розрахунків частки заряду, що передається від 
інтеркалянту до графіту (коефіцієнту акомодації), концентрації 
додаткових носіїв заряду та значення енергії Фермі для обраного ІСГ за 
даними вимірювань електроопору та коефіцієнту Холла в ІСГ.  

3. Перевірка отриманих результатів 
Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
4. Підготовка до здачі лабораторної роботи. 

Література [1, 3, 7]. 
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Лекція 13. Прояв квантових ефектів слабкої локалізації та електрон-
електронної взаємодії носіїв заряду в кінетичних властивостях інтеркальованих 
сполук графіту. (2 год.)  

Квантові ефекти слабкої локалізації та електрон-електронної взаємодії 
носіїв заряду для двовимірних систем. Вплив ефектів слабкої локалізації та 
електрон-електронної взаємодії носіїв заряду на температурну залежність 
електропровідності та термо-ерс в інтеркальованих сполуках на основі 
структурно різних графітових матеріалів.  
Практичне заняття 10. Підсумкове заняття по лабораторним роботам № 4 -
 7(2 год.). 

1. Захист лабораторних робіт.  
2. Обговорення отриманих результатів  

Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Оформлення звіту по лабораторній роботі.  
4. Підготовка до здачі лабораторної роботи. 

Література [1, 7]. 

Лекція 14. Вплив фазових перетворень в шарах інтеркалянту на температурну 
залежність кінетичних властивостей інтеркальованих сполук графіту. (2 год.) 
Матеріал винесений на самостійне опрацювання. 

Прояв фазових перетворень в шарах інтеркалянту в температурній 
залежності електроопору та термо-ерс в ІСГ Зміщення температури фазових 
перетворень в інтеркальованих сполуках на основі структурно різних 
вуглеграфітових матеріалів. Вплив гідростатичного тиску на характер фазових 
перетворень в шарах інтеркалянту та на температурну залежність кінетичних 
властивостей ІСГ. 
Завдання для самостійної роботи ( 6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
3. Підготовка до модульної контрольної роботи. 

Література [1, 7]. 
Модульна письмова контрольна робота 2. (2 год.) 

Контрольні запитання та завдання (виносяться на модульну письмову 
контрольну роботу 2).  

1. Механізми провідності вздовж та перпендикулярно графітовим 
шарам в графітових матеріалах з структурою, подібною до структури 
монокристалічного графіту. 
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2. Польові та температурні залежності магнітоопору в графітових 
матеріалах з структурою, подібною до структури монокристалічного графіту. 

3. Дифузна та фононна складові термо-ерс. Термо-ерс у графітових 
маеріалах з структурою, подібною до структури монокристалічного графіту. 

4. Кінетичні властивості дрібнокристалічних графітових матеріалів. 
5. Чинники, що визначають температурну залежність 

електропровідності в дрібнокристалічних графітових матеріалах. 
6. Механізми провідності в невпорядкованих графітових матеріалах. 
7. Механізми електропровідності в ІСГ на основі високо 

впорядкованого та дрібнокристалічного графітів. 
8. Гальваномагнітні властивості ІСГ. 
9. Відмінності в формуванні температурної залежності термо-ерс в ІСГ 

на основі високо впорядкованого та дрібнокристалічного графітів. 
10. Провідність ІСГ в рамках простої двовимірної моделі електронної 

структури. 
11. Прояв квантових ефектів слабкої локалізації та взаємодії носіїв 

заряду в температурній залежності провідності ІСГ. 
12. Прояв фазових перетворень в шарах інтеркалянту в температурній 

залежності провідності ІСГ. 
 

Лекційні теми, винесені для самостійного вивчення 
1. Кінетика процесу інтеркалювання. Термодинамічна модель утворення 
ІСГ. 
2. Розрахунок параметрів електронної структури інтеркальованих сполук 
графіту в рамках простої двовимірної моделі електронної структури ІСГ. 
3. Вплив фазових перетворень в шарах інтеркалянту на температурну 
залежність кінетичних властивостей інтеркальованих сполук графіту. 

 
Проблемні теми для самостійної роботи: 

1. Методи дослідження структури графітових матеріалів. Рентгенівська 
дифракція. Скануючи та просвічуюча електронна мікроскопія. Електронна 
дифракція. 

2. Методи дослідження електронної структури графітових матеріалів та 
інтеркальованих сполук на їх основі. 

3. Термодинамічна модель утворення ІСГ. . Термодинамічна стабільність 
ІСГ. Розрахунок температури стабільності ІСГ для ряду ІСГ. 

4. Механічні властивості графітових матеріалів. 
5. Теплові властивості графітових матеріалів. Методи дослідження теплових 

властивостей графітових матеріалів. 
6. Магнітні властивості графітових матеріалів. Методи дослідження 

магнітних властивостей. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Алотропні видозміни вуглецю. 
2. Кристалічна структура монокристалічного графіту. Дефекти кристалічної 
структури монокристалічного графіту. 
3. Кристалічна структура низькорозмірних вуглецевих матеріалів. 
4. Параметри, які використовуються для опису кристалічної структури 

вуглеграфітових матеріалів. 
5. Методи отримання вуглеграфітових матеріалів. 
6. Формування графітової структури в процесі високотемпературного 

відпалу вуглецевих матеріалів. 
7. Вуглецеві волокна: методи отримання, структура. 
8. Електронна структура двовимірного графіту. 
9. Моделі електронної структури монокристалічного графіту. 
10. Моделі електронної структури низькорозмірних вуглецевих матеріалів. 
11. Інтеркальовані сполуки графіту: структура, методи дослідження 

кристалічної структури. 
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12. Впорядкування інтеркалянту в інтеркальованих сполуках графіту, 
структурні перетворення в шарах інтеркалянту. 

13. Газофазні методи отримання інтеркальованих сполук графіту. 
14. Твердофазні методи отримання ІСГ 
15. Електрохімічні методи отримання ІСГ 
16. Кінетика процесу інтеркалювання в графіт. Основні етапи процесу 

інтеркалювання. 
17. Термодинамічна модель стабільності інтеркальованих сполук графіту. 
18. Моделі зонної структури інтеркальованих сполук графіту. 
19. Кінетичні властивості графітових матеріалів з структурою, подібною до 

структури монокристалічного графіту. 
20. Кінетичні властивості дрібнокристалічних вуглеграфітових матеріалів. 
21. Кінетичні властивості невпорядкованих вуглецевих матеріалів. 
22. Зміна кінетичних властивостей вуглеграфітових матеріалі в процесі 

формування структури графіту. 
23. Механізми формування температурної залежності електроопору в 

інтеркальованих сполуках графіту. 
24. Гальваномагнітні властивості інтеркальованих сполук графіту. 
25. Термо-електричні властивості інтеркальованих сполук графіту. 
26. Опис провідності ІСГ акцепторного типу в рамках простої двовимірної 

моделі електронної структури. 
27. Опис термо-електричних властивостей ІСГ у рамках простої двовимірної 

моделі електронної структури. 
28. Розрахунок параметрів електронної структури ІСГ (коефіцієнту 

акомодації, концентрації додаткових носіїв струму) в рамках простої 
двовимірної моделі. 

29. Вплив ефектів слабкої локалізації та електрон-електронної взаємодії на 
кінетичні властивості дрібнокристалічних вуглеграфітових матеріалів та 
інтеркальованих сполук на їх основі. 

30. Вплив фазових перетворень в шарах інтеркалянту на температурну 
залежність кінетичних властивостей ІСГ. 
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