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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“ Фізика поверхні та наноматеріали»  

 (за вимогами ECTS) 

 

Мета: ознайомлення та надання знань з основ фізики поверхні та наноматеріалів, їх 

властивостей, ідей, методів формування та дослідження електронних процесів на поверхні 

твердого тіла та в наноматеріалах, що є базою для широкого використання в різних галузях 

науки і техніки: мікро- та наноелектроніці, оптоелектроніці, сенсориці, енергетиці, 

матеріалознавстві та ін. Курс „Фізика поверхні та наноматеріали” є базовою дисципліною 

для  розуміння фізики поверхні, наноматеріалів та сучасних нанотехнологій.  

Предметом навчальної дисціпліни „Фізика поверхні та наноматеріали” є поверхня 

твердих тіл, наноматеріали, наноелектронні структури, що є основою сучасної електроніки 

для передачі, обробки і зберігання інформації, автоматизації виробничих процесів, 

контрольно-вимірювальної апаратури, засобів наукового експерименту та ін. В курсі 

детально розглядаються властивості поверхні твердих тіл та наноматеріалів, фізичні 

процеси, що протікають під дією електричного поля та оптичного випромінювання на 

поверхні та в нанорозмірних структурах. 

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізика поверхні та наноматеріали” є 

засвоєння базових знань з фізики поверхні та наноматеріалів, отримання знань щодо 

фізичних процесів, що протікають на поверхнях та в наноматеріалах та перспективи їх 

використання в наноелектроніці, наномашинах, нанопристроях та ін. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

- основні процеси, що протікають на поверхні твердих тіл; 

- формування та природу поверхневих електронних станів; 

- природу атомарно-чистих поверхонь; 

- природу реальних поверхонь; 

- взаємодію поверхонь з газами та парами; 

- фотоелектричні процеси, що протікають на поверхнях; 

- типи наноматеріалів та їх фізичні властивості,  

- отримання та властивості індивідуальних наночастинок;  

- основні типи вуглецевих наноструктур; 

Курс ІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 3 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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- особливості електронних та оптоелектронних процесів, що протікають в 

напівпровідникових структурах; 

- придатність наноструктур для створення наноелектронних приладів. 

 

вміти:  

- описати основні фізичні процеси, що протікають на поверхні твердих тіл; 

- проаналізувати основні відмінності атомарно-чистих і реальних поверхонь; 

- охарактеризувати природу електронних станів на поверхні; 

- пояснити залежність властивостей матеріалів від розмірів;  

- навести приклади нанорозмірних структур; 

- довести переваги використання наноматеріалів та наноструктур в різних галузях 

науки і техніки. 

- показати особливості протікання електронних та оптоелектронних процесів в 

наноматеріалах та наноструктурах. 

- описати можливість використання наноматеріалів та наноструктур для реалізації 

приладів на їх основі;  

- оцінювати величини ефектів в наноматеріалах та наноструктурах; 

- пояснювати результати експериментів. 

 

Форми проведення занять: лекції, семінари. Організація роботи слухачів навчальної 

дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної 

теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою, 

а також розв’язання проблемних наукових задач та ситуацій. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “Фізика поверхні та наноматеріали" 

(ІІ курс – 3 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Фізика поверхні 

1.1. Тема 1. Поверхневі електронні 

стани і поверхневі центри. 

 

2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Область просторового 

заряду. Процеси електронного 

переносу в областях просторового 

заряду. 

2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Природа атомарно-чистих 

поверхонь твердого тіла. Природа 

реальних поверхонь і міжфазних 

границь. 

2 2 8 12 

1.4. Тема 4. Взаємодія поверхні з 

газами і парами. Адсорбція. 
2 2 8 12 

1.5. Тема 5. Фотоефекти на поверхні 

напівпровідників.  
2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

 

Змістовий модуль 2 

Наноматеріали 

2.1. Тема 6. Мікро- та наноструктури. 2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Властивості 

індивідуальних наночастинок.  
2 2 8 12 

2.3. Тема 8. Вуглецеві наноструктури. 2 2 8 12 

2.4. Тема 9. Напівпровідникові 

наноструктури.  
2 2 8 12 

2.5. Тема 10. Енергонезалежна 

нанокристалічна пам’ять. 

Наномашини та наноприлади. 

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

Всього 20 20 80 120 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, 

електронні посібники, мультимедійні презентації, довідково-інформаційні інтернет-джерела 

тощо.  
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ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Фізика поверхні 

 

Тема 1. Поверхневі електронні стани і поверхневі центри. 

Порівняння хімічного і електронного підходів до аналізу поверхні. Походження і основні 

властивості поверхневих станів. Заряд поверхневих електронних станів. Диференційна 

ємність поверхневих станів. Взаємодія локальних електронних станів з дозволеними 

енергетичними зонами. Центри захоплення. Центри рекомбінації. Характеристики процесу 

рекомбінації нерівноважних носіїв заряду. Експериментальні дослідження захоплення і 

рекомбінації носіїв заряду на поверхні напівпровідників. Поверхневі центри кислотного і 

основного типу.  

 

Тема 2. Область просторового заряду. Процеси електронного переносу в областях 

просторового заряду. 

Область просторового заряду в термодинамічній рівновазі. Просторові характеристики ОПЗ. 

Електрофізичні характеристики області просторового заряду. Область просторового заряду в 

нерівноважних умовах. Електрофізичні розмірні ефекти. Перенесення електронів і дірок між 

об’ємом і поверхнею твердого тіла.  

 

Тема 3. Природа атомарно-чистих поверхонь твердого тіла. Природа реальних 

поверхонь і міжфазних границь. 

Властивості поверхневої фази. Динаміка поверхні. Електронні властивості. Окисні плівки на 

поверхні. Електронна структура шаруватих систем напівпровідник-оксид. Дефекти і 

електронні локалізовані стани шаруватих систем.  

 

Тема 4. Взаємодія поверхні з газами і парами. Адсорбція. 

Адсорбційні взаємодії. Статистично-термодинамічний опис адсорбційної рівноваги. 

Поверхнева енергія твердого тіла. Механізми адсорбції. Фізична і хімічна адсорбція. Енергія 

фізичної адсорбції. Енергія хімічної адсорбції. Ізотерми і ізобари адсорбції. Електронна і 

адсорбційна рівновага. Динаміка поверхневих процесів. Особливості адсорбційних процесів 

в мікро- і наноструктурах.  

 

Тема 5. Фотоефекти на поверхні напівпровідників.  

Проста рекомбінація електрон-дірка. Походження поверхневої фотоерс. Фотоерс області 

просторового заряду. ЕРС Дембера. Фотоерс поверхневих електронних станів. 

Фотоадсорбція і фотодесорбція. Експериментальні спостереження фото адсорбції і фото 

десорбції. Фотокаталіз. Пряме збудження поверхневих станів фотонами.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Наноматеріали 

 

Тема 6. Мікро- та наноструктури. 

Чому Нано? Класифікація наноструктур. Наночастинки. Нанотрубки і нанодроти. 

Наноплівки. Приклади систем з обмеженими розмірами. Основні електронні властивості 

атомів і твердих тіл. Ізольований атом. Зв’язок між атомами. Багатоатомні тверді тіла. 

Модель вільного електрона і енергетичні зони. Кристали. Періодичність кристалічних 

граток. Електронна провідність. Ефекти нанометрового масштабу довжин. Зміна повної 

енергії системи. Зміна структури системи. Вплив нанометрових розмірів на властивості.  

 

Тема 7. Властивості індивідуальних наночастинок. 

Металічні нанокластери. Магічні числа. Теоретичне моделювання наночастинок. 

Геометрична структура. Електронна структура. Реакційна здатність. Флуктуації. Магнітні 

кластери. Дослід Штерна-Герлаха. Перехід від макро- до нано. Напівпровідникові 

наночастинки. Оптичні властивості. Екситон. Фотофрагментація. Кулонівський вибух. 

Кластери атомів газів і молекулярні кластери. Кластери інертних газів. Надтекучі кластери. 

Молекулярні кластери.  

 

Тема 8. Вуглецеві наноструктури. 

Алотропні форми вуглецю. Природа вуглецевого зв’язку. Концепція гібридизації. Алмаз. 

Графіт. Нові вуглецеві структури. Вуглецеві кластери. Малі вуглецеві кластери. Фулерен. 

Структура C60 і його кристалів. Легування лужними металами. Надпровідність в C60. 

Фулерени з кількістю атомів більшою ніж 60. Невуглецеві шароподібні молекули. Вуглецеві 

нанотрубки. Методи отримання. Структура. Електричні властивості. Коливальні властивості. 

Механічні властивості. Застосування вуглецевих нанотрубок. Електронна польова емісія і 

екранування. Комп’ютери. Світловипромінюючі нанотрубки в дисплеях. Паливні елементи. 

Хімічні сенсори. Каталіз. Механічне зміцнення. Сонячні елементи. Графен. Отримання 

графену. Хімічні зв’язки. Кристалічна гратка і зонний спектр. Властивості електронного газу 

в графені. Можливі застосування.  

 

Тема 9. Напівпровідникові наноструктури. 

Фізика напівпровідників. Легування. Ефективна маса. Перенесення, рухливість носіїв і 

електрична провідність. Оптичні властивості напівпровідників. P-n–перехід. Фонони. Типи 

напівпровідників. Квантові обмеження в напівпровідникових наноструктурах. Квантові 

обмеження в одному вимірі: квантові ями. Квантові обмеження у двох вимірах: квантові 

дроти. Квантові обмеження в трьох вимірах: квантові точки. Надгратки. Розриви зон. 

Густина електронних станів. Методи виготовлення. Вимоги до ідеальної напівпровідникової 

наноструктури. Епітаксійне вирощування квантових ям. Літографія і травлення. 

Вирощування на краю відколу. Ріст на віцинальних підкладках. Деформаційні точки та 

дроти. Електрично наведені точки та дроти. Квантові ями з флуктуаціями. Термічний відпал 

квантових ям. Напівпровідникові нанокристали. Колоїдні квантові точки. Методи само 
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зборки. Режим Странскі-Крастанова. Фізичні явища в напівпровідникових наноструктурах. 

Модуляційне легування. Квантовий ефект Холла. Резонансне тунелювання. Ефект зарядки. 

Балістичне перенесення носіїв. Ефект Ааронова-Бома. Міжзонне поглинання 

напівпровідникових наноструктурах. Всерединозонне поглинання в напівпровідникових 

наноструктурах. Процеси світловипромінювання в наноструктурах. Фононне горло в 

квантових точках. Квантово-обмежений еффект Штарка. Нелінійні ефекти. Когерентність і 

процеси дефазування. Характеристики напівпровідникових наноструктур. Оптичні і 

електричні дослідження. Структурні дослідження. 

 

Тема 10. Енергонезалежна нанокристалічна пам’ять. Наномашини та наноприлади. 

Енергонезалежна нанокристалічна пам'ять. Прилади з плаваючим затвором. МДОН 

структури. Нанокристалічна пам’ять. Наномашини і наноприлади. Мікроелектромеханічні 

системи (MEMSs). Наноелектромеханічні системи (NEMSs). Виготовлення. Наноприлади і 

наномашини. Молекулярні і супрамолекулярні перемикачі.  
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