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1. Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Кріогеніка”) 
 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

10 Природничі науки 
Денна форма навчання 

Модулів – 1 Спеціальність: 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

Вибіркова 

Блоків змістових модулів – 1 Рік підготовки –другий 

Загальна кількість годин – 90 Спеціалізація: 

фізика напівпровідників і 

діелектриків, фізика 

металів 

Семестр – 3 

Тижневих годин: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи – 2,625 

Лекції – 32 год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

доктор філософії 

Практичні – 16 год 

Самостійна робота – 42 год 

Вид контролю – іспит 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить – 1,143. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Сучасні проблеми фізики реальних 

кристалів ” є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних 
із фізико-хімічними процесами синтезу кристалів, умовами виникнення точкових та 

радіаційних дефектів, а також дефектів упакування; дислокацій, їхніми взаємодіями між 
собою та з точковими дефектами. Вивчатимуться механічні, теплофізичні, електричні, 

магнітні та оптичні властивості реальних кристалів, а також взаємозв҆язок між ними та вплив 
на них зовнішніх чинників. 
В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен  

 знати:  

основні поняття предмету; основні методи отримання реальних кристалів; особливості їхньої 

будови, умови виникнення дефектів та дислокацій; методи вимірювання основних 
кристалофізичних параметрів; низько- та високотемпературні властивості кристалів. 
 вміти: 

визначати коефіцієнти термічного розширення, симетрію кристалів, оволодіти основними 
методи виявлення дефектів ґратки, визначати характеристичні поверхні і модуль Юнга, 

об’ємну і лінійну стисливості кристала; градуювати термодатчики в області низьких та 
високих температур; визначати величину показників заломлення та двопроменезаломлення, 
отримувати коноскопічні фігури. 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 32 год лекційних 
занять, 16 год практичних занять та 42 год самостійної роботи. Тижневе навантаження 
студента складає 3 год аудиторних занять та 2,625 год самостійної роботи. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теоретичні аспекти вирощування кристалів. Фактори, які впливають на 

зародження кристалів. Однокомпонентні та Багатокомпонентні системи . Атомна структура 
поверхні. Фазова рівновага з урахуванням поверхневої енергії. Рівноважна форма кристалу. 

Гомогенне та гетерогенне утворення зародків. Нормальний і пошаровий ріст кристалів. 
Швидкість росту граней. Вплив домішок на процеси росту.   

Тема 2. Фізико-хімічні основи вирощування кристалів. Термодинамічні умови і 

класифікація методів кристалізації. Механізми вирощування кристалів з розчинів. 
Кристалізація з пари. Кристалізація з розплаву. Енергія кристалізації.  

Тема 3. Будова реальних кристалів. Рівноважні дефекти кристалічної ґратки.  
Геометрична класифікація дефектів ґратки. Точкові дефекти.  Центри забарвлення. 
Радіаційні дефекти.  

Тема 4. Дислокації та двійники. Контур й вектор Бюргерса. Рух дислокацій. Сили, 
що діють на дислокацію. Енергія дислокації. Дислокаційні реакції. Часткові дислокації. 

Дефекти упакування. Дислокації в деяких реальних кристалічних структурах. Поле 
напружень дислокацій. Взаємодія дислокацій одна з одною і з точковими дефектами. 
Операції двійникування. Методи виявлення дефектів ґратки.                                                

Тема 5. Механічні властивості кристалів. Напруження в кристалах. Тензор 
напружень. Поверхня напружень. Деформація кристалів. Тензор деформації. Види 

деформацій. Тривимірна деформація. Пружні властивості кристалів. Закон Гука для 
реальних кристалів. Енергія деформованого кристала. Вплив симетрії кристала. 
Характеристичні поверхні і модуль Юнга. Об’ємна і лінійна стисливості кристала. 

Співвідношення між піддатливостями і жорсткостями 

Тема 6. Теплові та електричні властивості реальних кристалів. Теплове 

розширення кристалів. Електричні властивості кристалів. Поляризація кристалів. 
П’єзоелектричний ефект. Піроелектричний ефект. Електропровідність кристалів. Зв’язок між 
тепловими, електричними і механічними властивостями кристалів. Електрострикція. 

Термоелектричні ефекти в кристалах.   
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 Тема 7. Магнітні властивості та доменна структура кристалів. Різні типи 
магнітних структур в кристалах. Феромагнетизм, антиферомагнетизм, феррімагнетизм. 

Доменна структура феромагнітних кристалів. П’єзомагнітний та магнітоелектричний ефекти. 
Доменна структура сегнетоелектриків і процеси переполяризації. Домени. Фактори, які 
визначають доменну структуру. Методи спостереження доменної структури.  

 

 4. Структура навчальної дисципліни 
 

№ Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лк пр лаб ср 

МОДУЛЬ 1 

1 Теоретичні аспекти вирощування кристалів. 4 2 – 6 

2 Фізико-хімічні основи вирощування кристалів. 4 2 – 6 

3 Будова реальних кристалів. 4 2 – 6 

4 Дислокації та двійники. 4 2 – 6 

5 Механічні властивості кристалів. 4 2 – 6 

6 Теплові та електричні властивості реальних кристалів. 4 2 – 6 

7 Магнітні властивості та доменна структура кристалів. 8 4 – 6 

 ВСЬОГО 32 16 – 42 

 

 
5. Теми практичних занять 

 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1 Вирощування кристалів з водного розчину.  Підбір стехіометричного 
співвідношення 

2 

2 Вирощування кристалів методом пониження температури  2 

3 Вирощування кристалів методом випаровування 2 

4 Дослідження теплового розширення 2 

5 Визначення пружних констант реальних кристалів  2 

6 Визначення компонент тензорів п҆єзоелектричного ефекту. 2 

7 Визначення коефіцієнтів баричного зміщення точок фазових переходів  4 

 ВСЬОГО 16 

 
 

6. Методи навчання 

 
Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда, інструктаж (вступний та поточний) під час виконання 
лабораторних робіт; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами та графіками; 
в) практичні – виконання практичних робіт, що передбачає організацію навчальної роботи 
для отримання нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні досліджень , 

узагальнень та аналізу та формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень 
різноманітних об’єктів. 

 
 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 
Контроль знань здійснюється за результатами іспиту. 
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Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90–100 5 відмінно 

В 81–89 
4 

дуже добре 

С 71–80 добре 

D 61–70 
3 

задовільно 

Е 51–60 достатньо 

 
 

8. Рекомендована література 

Базова: 

 

1. А.В. Франів, В.Й. Стадник, В.Ю. Курляк. Фізика низьких температур. – Львів: вид-во ЛНУ 
ім. І.Франка, 2017, 362 с. 

2. В.Й. Стадник, М.О. Романюк, Р.С. Брезвін. Електронна поляризовність фероїків. – Львів: 

вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2014, 306 с. 
3. В.Й. Стадник, В.М. Габа. Рефрактометрія діелектричних кристалів з несумірними фазами. 

– Львів: Ліга-Прес, 2010, 352 с. 
4. В.Й. Стадник, В.Б. Капустяник. Фізика діелектриків. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 

2015, 336 с. 

5. Современная кристаллография в 4-х томах (под редакцией Б.К.Вайнштейна). – М.: Наука, 
1979. 

Допоміжна 
1. И.С. Желудев. Симметрия и ее приложения. – М.: Энергоатомиздат, 1983, 304 с. 
2. В.А. Кизиль, В.И.Бурков. Гиротропия кристаллов. – М.: Наука, 1980,  306 с. 

3. Дж. Най. Физические свойства кристаллов. – М.: Мир, 1967, 307 с. 
4. С.С. Бацанов. Структурная рефрактометрия. – М.: Изд-во МГУ, 1979, 244 с. 

5. М.О. Романюк. Кристалооптика. – Київ, 1997, 431 с.  
6. Т.С. Нарасимхамурти. Фотоупругие и электрооптические свойства кристаллов. – М.: 

Мир, 1984, 624 с. 

7. А.С. Сонин, А.С.Василевская. Электрооптические кристаллы. – М.: Атомиздат, 1971, 
 

Інформаційні ресурси: 

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


