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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 
 “ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ”) 

 

Характеристика навча-
льної дисципліни Найменування показни-

ків  

Галузь знань, напрям під-
готовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма навчання 

Кількість кредитів —  4,5 Нормативна 

Модулів — 1 

 
спеціальності 8.04020301 

Фізика, 
спеціальності 8.04020601 

Астрономія, 
спеціальності 8.04020302 
Фізика конденсованого 

стану 
 

Змістових модулів — 2 

 
Рік підготовки: 

5-й 

 Семестр 
1-й Загальна кількість годин — 

135 

 

Лекції 
32 год. 

Практичні 
- год. 

Семінарські  
16 год. 

Самостійна робота 
87 год. 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних — 3 
самостійної роботи студен-
та —   

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

Вид контролю:  
іспит 

 
 



 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
 Курс “ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ ” від-
носиться до  дисциплін, які підсумовують основні профілюючі курси і є логічним їхнім заве-
ршенням. У ньому містяться розділи, присвячені найголовнішим питанням фізики конденсо-
ваного стану. Розглядаються: рідини, тверді тіла, а також ефекти, які спостерігаються в цих 
речовинах. Причому класичні знання поєднуються з викладом найновіших теоретичних та 
експериментальних даних, опублікованих у періодичних наукових виданнях та монографіях. 
Для успішного засвоєння даного курсу необхідними є знання з курсів загально фізики, тер-
модинаміки, фізики твердого тіла, фізики невпорядкованих систем, фізики кластерів та нано-
систем, а також статистичної фізики та кристалографії, що дасть змогу поєднати теоретичні 
та експериментальні дані та побачити перспективи подальших наукових досліджень у цій 
галузі.  
 

Мета: формування у  майбутнього спеціаліста системи знань з фізики конденсованого 
стану і розуміння закономірностей утворення структури та її взаємозв’язку з фізичними вла-
стивостями. Це передбачає виклад основних розділів фізики конденсованого стану, з яких 
можна отримати решту навчального матеріалу. Головна увага звертається на розуміння ролі 
міжчастинкової взаємодії при формуванні конденсованих систем.  

 
Завдання: навчити студентів характеризувати різні явища та процеси , що відбувають-

ся в кондесованих речовинах та знаходити взаємозв’язок між атомною і електронною струк-
турою з одного боку та фізичними властивостями з іншого.  В результаті вивчення даного  
курсу студент повинен:  

знати: 
1. основні явища, що відбуваються у рідинах різного типу (молекулярних рідинах, рідких 

металах, зріджених інертних газах)  
2. теоретичні методи опису структури та властивостей рідин та їх термодинамічні характе-

ристики  
3. явища та процеси, які протікають у твердих кристалічних та аморфних речовинах та роль 

електронної структури в цих явищах 
4. моделі фазових переходів та інших перетворень у конденсованих системах  
5. методику вибору потенціалу міжчастинкової взаємодії для розрахунку структури та тер-

модинамічних характеристик конденсованих речовин 
 вміти: 
1. застосовувати фундаментальні знання з фізики конденсованого стану для аналізу явищ та 

процесів, які відбуваються в твердих тілах та рідинах  
2. проводити розрахунки властивостей  рідин та твердих розчинів на основі сучасних теоре-

тичних методів з використанням потенціалів міжчастинкової взаємодії  
3. використовувати методи комп’ютерного моделювання для оцінки фізичних характерис-

тик конденсованих речовин. 
 
 Для вивчення даної дисципліни необхідні знання з вищої математики, загальної фізи-
ки, термодинаміки, фізики твердого тіла, фізики кластерних і наноструктурних систем, хімії, 
статистичної фізики та квантової механіки  
 У програмі використовуються результати наукових досліджень з найактуальніших до-
сягнень у різних напрямках фізики конденсованого стану, включаючи: фазові переходи, по-
верхневі явища, критичні явища, надпровідність, магнетизм, електронні  процеси.  
Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів 
навчання, комп’ютерних проекторів. 
 



 

3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1. Невпорядковані конденсовані системи 
Тема 1. Конденсований стан речовини. 
 Класифікація конденсованих речовин. Перехід від газоподібного стану в рідкий і твердий.  
Перехід аморфний–кристалічний.  
 
Тема 2. Сили і структура. 
 Потенціали міжчастинкової взаємодії. Трансформація взаємодії при переході від газоподібного 
стану в рідкий і кристалічний. Різні види потенціалів парної взаємодії. Розрахунок термодина-
мічних та структурних функцій з використанням потенціалів міжчастинкової взаємодії. Основні 
теоретичні наближення.  
 
Тема 3 Поверхневі властивості рідин.  
 Основні теорії поверхневих явищ. Температурна залежність коефіцієнта поверхневого натя-
гу в рідинах різного типу . Вплив домішок на поверхневий натяг. Співставлення теоретичних 
та експериментальних даних. Основи теорії капілярності.  
 
Тема 4. Кристалізація.  
Гетерогенна і гомогенна кристалізація  Нерівноважна кристалізація і кристалізація в умовах 
невагомості. Моделювання процесу кристалізації. Кристалізація аморфних сплавів. 
 
Тема 5. Розчини. 
 Класифікація розчинів. Основні теорії розчинів. Регулярні і субрегулярні розчини. Модель 
асоційованого розчину.  Розчини електролітів. 
 
Тема 6. Критичні явища. 
 Критичні явища в однокомпонентних рідинах. Критична точка. Критичні явища в подвійних 
системах. Розшарування. 
 
Тема 7. Рідкі кристали. 
 Структура та властивості рідких кристалів. Фазові перетворення в рідких кристалах. Перехід 
рідкокристалічної фази в ізотропну. 
 
Тема 8. Аморфні сплави. 
 Структурна релаксація в аморфних сплавах. Вплив лазерного опромінення на структуру та вла-
стивості аморфних сплавів. Фазові перетворення і основні теоретичні наближення.  
Експериментальні дослідження структурних перетворень в аморфних сплавах. 
 
Тема 9.  Нерівноважна термодинаміка.  
Лінійні феноменологічні закони. Термоелектричні явища і дифузія. Хімічні реакції. 
 Термодифузія. 
 
 

Змістовий модуль 2. Конденсовані середовища з дальнім порядком 
Тема 10.Магнетизм 
Магнітні властивості  кристалічних матеріалів . Фізична природа магнетизму. Порівняння 
магнітних властивостей кристалічних та аморфних матеріалів. Перспективи створення нових 
магнітних матеріалів. 
 
 
 



 

Тема 11. Магнітокалоричний ефект. 
 Фізична природа магнітокалоричного ефекту. Магнітокалоричний ефект в сплавах на основі 
гадолінію. Методи створення нових холодильних систем на основі магнітокалоричного ефекту. 
 
Тема 12. Атомна динаміка в твердих тілах. 
Колективні явища в твердих тілах. Фонони, механізм взаємодії фононів. Роль фононних взає-
модій в електронних процесах у твердих тілах. Порівняння динамічних властивостей твердих 
тіл, аморфних речовин і рідин.  
 
Тема 13. Дифузія.  
Основні рівняння дифузії та кінетика дифузії. Методи дослідження явищ дифузії. Роль дифу-
зійних процесів у фазових перетвореннях. 
 
Тема 14. Переходи метал-діелектрик, напівпровідник-метал. 
Теоретичні наближення переходів метал–діелектрик. Модель Мотта. Плавлення напівпровідни-
ків і ефекти після плавлення. 
 
Тема 15. Основи термоелектрики.  
Термоелектричні явища.  Залежність термоелектричних явищ  від термодинамічних парамет-
рів. Фізичні основи термометрії. 
 
Тема 16. Основи фізики відкритих систем  
Моделювання процесів у відкритих системах. Основні теоретичні наближення фізики відкритих 
систем. Застосування фізичних наближень для метеорологічних досліджень. Дисипативні 
структури. Порядок через флуктуації. Конструктивна роль необоротніх процесів. Втрата стій-
кості, біфуркації і порушення симетрії. Хімічні коливання. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 
Денна форма 

у тому числі 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усьо-
го  л п семіна-

ри 
інд ср 

1 2 2 - 2  4 
МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Невпорядковані конденсовані системи 
Тема 1. Конденсований стан речовини  2     5 
Тема 2.  Сили і структура.   2     6 
Тема 3. Поверхневі властивості рідин   2     5 
Тема 4. Кристалізація.  2     6 
Тема 5. Розчини  2     5 
Тема 6. Критичні явища  2     6 
Тема 7. Рідкі кристали  2     5 
Тема 8. Аморфні сплави  2    6 
Тема 9. Нерівноважна термодинаміка  2    5 
Разом – зм. модуль1  18  8   49 

Змістовий модуль 2. Конденсовані системи з дальнім порядком 
Тема 10. Магнетизм  2     6 
Тема 11. Магнітокалоричний ефект  2     5 
Тема 12. Атомна динаміка в твердих 
тілах  

 2     6 



 

Тема 13. Дифузія.  2     5 
Тема 14. Переходи метал-діелектрик, 
напівпровідник-метал 

 2     6 

Тема 15. Основи термоелектрики  2     5 
Тема 16. Основи фізики відкритих 
систем. Дисипативні структури. 

 2     10 

Разом – зм. модуль 2  14  8  38 
Усього годин  32  16  87 

 



 

6. Теми практичних занять 
- 

7. Теми семінарських  занять 
№ 
з/п Назва теми К-сть 

годин 
1 Дослідження динамічних властивостей атомів методом непружного  

розсіяння нейтронів                                                                                               
2 

2 Критичні явища у бінарних системах 2 
3 Міжчастинкова взаємодія та термодинамічні властивості розчинів 2 
4 Атомна динаміка в кристалічних та аморфних речовинах  2 
5 Феромагнетизм аморфних сплавів 2 
6 Дифузійна термо–е.р.с. перехідних металів 2 
7 Мікроскопічна модель структурного фазового переходу 2 
8 Оптичні властивості рідких кристалів 2 
                                                   Всього за семестр 16 год 

 
 

8. Самостійна робота 
лекції 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Розрахунок парних потенціалів для простих рідин 5 
2 Колективні явища в рідинах 5 
3 Структурні фазові переходи  5 
4 Нові термоелектричні матеріали 5 
5 Міжфазні границі в багатокомпонентних системах 5 
6 Критичні явища і конфігураційна теплоємність 5 
7 Феномелогічна теорія Ландау для фазових переходів 5 
8 Фізика надпровідності 5 
9 Аномальний ефект Хола 5 

10 Спінові хвилі у феромагнетиках 5 
11 Роль фононів у структурних фазових переходах 5 
12 Дифузія в твердих тілах 5 
13 Колективні збудження в класичних одноатомних рідинах 5 
14 Вплив безладу на атомну динаміку 5 
15 Феромагнітне впорядкування 5 
16 Плазмони і екситони 5 
17 Конденсація ідеального бозе-газу 7 

                                                   Всього за семестр 87 год 

 
10. Методи контролю 

Контроль засвоєння матеріалу включає:  

1) поточний контроль (контрольні роботи за двома змістовими модулями, 2×10 = 20 балів), 
оцінку відповідей на семінарських заняттях (8×2=16 балів), колоквіуму (14 балів),— ра-
зом за семестр 50 балів.  

 
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 



 

Розподіл балів, які отримують студенти (для іспиту) 

Поточне тестування та  
самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
робота на 
семінарах. контрольна робота на 

семінарах. контрольна

Ко-
лок-
віум 

Іспит  всього 

8 10 8 10 14 50 100 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 
За національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90–100 А Відмінно Відмінно 
81-89 В Дуже добре  
71-80 С Добре 

Добре 

61-70 D Задовільно  
51-60 Е  Достатньо 

Задовільно  

 
 

Зараховано 

 
13. Рекомендована література 

Базова 
1. С.Лавси, Т.Шрингер. Динамические свойства твердых тел и жидкостей. Мир. Москва. 
1990, 487с. 
2. Н.Марч, М.Паринелло. Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях. Москва, 
Мир. 1986, 319с. 
3. А.Брус, Р.Каули. Структурные фазовые переходы. Москва, Мир, 1984, 408с. 
4. Ф.Блатт. Термоэлектродвижущая сила металлов. Москва, Металлургия. 1980. 248с. 
5. И. Пригожин, Д.Кондепуди. Современная термодинамика. Москва, Мир, 2002, 462с. 

 
Допоміжна 

1.  И.Р. Пригожин. Молекулярная теория растворов. Москва, Металлургия, 1990, 358с. 
2. Ш.Ма. Современная теория критических явлений. Москва, Мир, 1980,298с.  

 
14. Інформаційні ресурси 

 
1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org 


