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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення із закономірностями поведінки Фермі- та Бозе - систем 
при низьких температурах, явищами надплинності та надпровідності, ефектами макроскопічної 
квантової когерентності в надплинному та надпровідному стані, електродинамічними властивостями 
надпровідників, основами надпровідникової електроніки та електротехніки.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

Навчальна дисципліна «Фізика і техніка низьких температур» базується на циклі дисциплін 
професійної та практичної підготовки бакалавра, а саме: «Електрика та магнетизм», 
«Диференціальні рівняння», «Математична фізика», «Квантова механіка», «Статистична фізика». 

Попередні вимоги:  
студент повинен знати: основні закони, моделі, рівняння та співвідношення електродинаміки, 

квантової механіки, термодинаміки і статистичної фізики. 

студент повинен вміти: здійснювати аналіз та постановку фізичних задач, ідентифікувати 
оптимальні підходи до їх вирішення та використовувати необхідні в кожному конкретному випадку 
математичні методи. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 
 Навчальна дисципліна «Фізика і техніка низьких температур» дає студентам сучасні уявлення 

про квантову природу матеріалів , можливість спостереження квантово-механічних явищ у 
макроскопічних масштабах. Розглядається природа специфічних ефектів макроскопічної квантової 
когерентності у надпровідному стані металічних систем, з’ясовуються можливості їх застосування у 
практичних цілях. Аналізуються електродинамічні властивості надпровідників на постійному та 
змінному струмі (зокрема, у НВЧ діапазоні), та переваги і перспективи, які дає застосування 
надпровідних матеріалів в сучасній електроніці та електротехніці. Описуються принципи роботи 
надпровідних пристроїв квантової електроніки, заснованих на ефектах макроскопічної квантової 
когерентності, зокрема ефектах Джозефсона. 

 
4. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

 
1. Надати основні відомості курсу «Фізика і техніка низьких температур», які складають важливу 

частину загально-наукової підготовки бакалавра за спеціальністю «Прикладна фізика та 
наноматеріали».  

2. Сформувати уяву про місце явища надпровідності в сучасному науковому та технологічному 
просторі,  допомогти зрозуміти використання законів квантової механіки та статистичної фізики 
для створення сучасних квантових пристроїв. 

3. Навчити застосовувати основні відомості курсу у професійній діяльності, розвивати у студентів 
аналітичне мислення та науковий підхід. 

4. Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 
– ЗК-2  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу та суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовуючи різні види рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя 
– ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
– ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
– ФК-7 Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та 
комп’ютерних технологій 
– ФК-8 Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики 
для аналізу станів та властивостей фізичних систем 
– ФК-9 Здатність використовувати методи й засоби теоретичного дослідження та 
математичного моделювання для опису фізичних об’єктів, пристроїв та процесів 
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– ПРН-1 Розуміти предметну область сучасної прикладної фізики та математики 
– ПРН-2 Знати основи технологій та методів дослідження властивостей речовин і 
матеріалів, включаючи наноматеріали 
– ПРН-7 Вміти застосовувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі для дослідження 
фізичних явищ, приладів і наукових технологій 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 
Результат навчання (1, знати; 2, вміти;  

3, комунікація; 4, автономність та відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1 знати: лекційні заняття письмові модульні 
роботи до 50 

1.1 

Явище надплинності у  Бозе- і Фермі- 
багаточастинкових системах. Бозе 
конденсація. Куперівське спарювання 
електронів в металах.  Критерій надплинності 
Ландау.   

лекція Модульний колоквіум  до 5 

1.2 
Дворідинна модель для надплинних і 
надпровідних систем. Критична температура 
преходу у надпровідний стан. Лондонівська 
електродинаміка надпровідників.  

лекція  до 5 

1.3 
Ефект Мейсснера у надпровідниках. 
Квантування магнітного потоку. 
Термодинаміка переходу у надпровідний 
стан. Критичні магнітне поле і температура. 

лекція  до 5 

1.4 

Теорія Гінзбурга-Ландау. Ефект близькості 
на границі нормальний метал – надпровідник. 
Критичний струм розпарювання Гінзбурга-
Ландау. Надпровідники І-го і ІІ-го роду- 
магнітні властивості . 

лекція  до 5 

1.5 

Змішаний стан у надпровідниках ІІ-го роду. 
Нижнє і верхнє критичне поле. Вихори 
Абрикосова . Взаємодія вихорів . Сила 
Лоренца. Бар’єр Біна –Левінгстона для 
входження вихорів всередину надпровідника.  

лекція  до 5 

1.6 

Пінінг абрикосовських вихорів. Критичний 
струм депінінгу. Модель критичного стану.  
Резистивний стан надпровідників ІІ-го роду. 
Опір течії магнітного потоку. 
Термоактивований крип магнітного полтоу  

лекція  до 5 

1.7 

Основи мікроскопічної теорії надпровідності 
(БКШ) . Енергетична щілина і спектр 
квазічастинкових збуджень. Метод Боголюбова 
самоузгодженого поля. Тунельний ефект у 
надпровідниках. Андреєвське відбиття 
електронів на границі нормальний метал – 
надпровідник 

лекція  до 5 

1.8 

Ефекти Джозефсона у слабкозвязаних 
надпровідниках .Залежність критичного струму 
Джозефсона від магнітного поля і температури. 
Джозефсонівські приймачі та генератори 
когерентного випромінювання НВЧ поля.   

лекція  до 5 

1.9 

СКВІДи та інші прстрої надпровідникової 
квантової електроніки на основі ефекту 
Джозефсона (надпровідні кубіти, однофотонні 
детектри, швидкісна одноквантова логіка 
RSFQ, тощо)  .  

лекція  до 5 

1.10 

Особливості надпровідного стану у новітніх 
високотемпературних надпровідниках – 
купратах,  феропніктидах , інш., та перспективи 
їх застосування в сучасній електротехніці та 
електроніці. 

лекція  до 5 

2 вміти: лекційні заняття письмові модульні до 40 
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роботи 

2.1 
Робити аналіз розподілу сталого магнітного 
поля і струму у надпровіднику на основі теорії 
Лондонів  

лекція Модульний колоквіум до 10 

2.2 Робити оцінки поверхневого опору та 
реактансу надпровідника у НВЧ діапазоні   лекція  до 10 

2.3 
Застосовувати фізичні та математичні моделі 
для аналізу струмонесучої здатності 
надпровідного матеріалу  

лекція  до 10 

2.4 

Аналізувати природу та характер взаємодії 
високочастотного електромагнітного поля з 
квантовими пристроями на основі ефекту 
Джозефсона  и 

лекція  до 10 

3 комунікація: лекційні заняття письмові модульні 
роботи до 5 

3.1 
Здатність грамотно будувати наукову 
комунікацію як в усній так і письмовій формах, 
підбирати правильну термінологію 

лекція Модульний колоквіум, 
доповідь до 3 

3.2 Здатність до командної роботи у великих 
науково-дослідницьких проектах лекція  до 2 

4 автономність та відповідальність: лекційні заняття письмові модульні 
роботи до 5 

4.1 
Здатність до самостійного пошуку наукової 
літератури або інших джерел інформації для 
розв’язання поставленої перед студентом 
науково-дослідницької задачі 

лекція Доповідь до 5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  Код 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 
 

2.4 3.1 3.2 4.1  
Програмні результати навчання (назва) 
ПРН 1. Розуміти предметну область сучасної прикладної фізики 
та математики + +   + +  +     +     
ПРН 2. Знати основи технологій та методів дослідження 
властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали + +     +       +    
ПРН-7 Вміти застосовувати фізичні, математичні та комп’ютерні 
моделі для дослідження фізичних явищ, приладів і наукових 
технологій 

+ + +  +     +   + 
 

   

ЗК-2  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу та суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовуючи різні види 
рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя 

   +     +     

 
 

+  +  

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності + + + + + + + + + + +    + +  
ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями        +    +   + + + 
ФК-7 Здатність до постійного поглиблення знань в галузі 
прикладної фізики, інженерії та комп’ютерних технологій   +    +    + +  +   + 
ФК-8 Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні 
уявлення в галузі фізики для аналізу станів та властивостей 
фізичних систем 

+ +  + +  +  +  + +  
 

   

ФК-9 Здатність використовувати методи й засоби теоретичного 
дослідження та математичного моделювання для опису фізичних 
об’єктів, пристроїв та процесів 

  +  + +  +  +    
 

+  + 



 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання  
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

написання письмових контрольних робіт. Внесок результатів навчання у підсумкову оцінку, 
за умови їх опанування на належному рівні: 

- результати навчання 1.1 – 1.10 [знання] – до 50 %; 
- результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 40%; 
- результат навчання 3.1-3.2 [комунікація] – до 5%; 
- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%; 

Форми оцінювання: 
- семестрове оцінювання: Навчальний семестр має три змістовні модулі. Після завершення 

лекцій №8 та №16 проводяться письмові модульні колоквіуми, протягом семестру студент 
також має підготувати доповідь (у формі презентації або реферату) за тематикою курсу.  
Обов’язковим для допуску до іспиту є: написання модульних колоквіумів та доповіді з кількістю 
балів не менше 12 

- підсумкове оцінювання (у формі заліку): форма заліку – письмово-усна. 
Екзаменаційний білет складається з 4 питань, питання оцінюються по 10 балів. Всього за 
іспит можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за 
дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, оцінка за іспит не може бути меншою за 
24 бали. 

- умови допуску до підсумкового заліку: умовою допуску до іспиту є отримання 
студентом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум за семестр. Студенти, 
які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 
мінімум 36 балів, для одержання допуску до заліку  повинні написати додаткове завдання. 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних 

завдань здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у 
Київському національному університеті» 

7.2. Організація оцінювання; 
Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота 
Кількість балів 

Min. – 12 Max. – 20 
Модульний колоквіум 1 12 20 
Модульний колоквіум 2 12 20 
Доповіді 12 20 

 
Орієнтований графік оцінювання: 

Форма оцінювання Орієнтовний період для здійснення 
відповідної форми оцінювання 

Модульний колоквіум 1 квітень 
Модульний колоквіум 2 травень 
Доповіді протягом семестру 
Добір балів/додаткове завдання  червень 
Залік червень 

 
Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі іспиту: 

Значення Змістовні модулі Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 
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7.3. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка (за національною шкалою)  Рівень досягнень, %  

Відмінно  90-100% 
Добре  75-89% 

Задовільно  60-74% 
Незадовільно  0-59% 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

 
Тема 1. Феноменологічний опис надплинних 
систем. Дворідинна модель . Теорія Лондонів 

   

1 
Явище надплинності у  Бозе- і Фермі- 
багаточастинкових системах. Бозе конденсація. 
Куперівське спарювання електронів в металах. 

2 – 2 

2 

Дворідинна модель для надплинних і 
надпровідних систем. Критична температура 
преходу у надпровідний стан. Критерій 
надплинності Ландау.   

2 – 4 

3 

Лондонівська електродинаміка надпровідників. 
Ефект Мейсснера у надпровідниках. Глибина 
проникнення магнітного поля. Квантування 
магнітного потоку. 

2 – 2 

4 
Лінійна високочастотна електродинаміка 
надпровідників. Скін –ефект. Поверхневий 
імпеданс надпровідників у НВЧ діапазоні.   

2 – 4 

 Тема 2. Макроскопічна фазова когерентність  
надпровідного стану. Теорія Гінзбурга-Ландау. 

   

5 

Теорія Ландау фазових переходів ІІ-го роду. 
Параметр порядку. Рівняння Гінзбурга-Ландау 
для надпровідників. Два основних масштаби 
теорії Гінзбурга-Ландау (довжина когерентності і 
глибина проникнення поля).    

2 – 4 

6 

Ефект близькості на границі нормальний метал – 
надпровідник. Критичний струм розпарювання 
Гінзбурга-Ландау. Надпровідники І-го і ІІ-го 
роду- магнітні властивості . 

2 – 2 

7 

Змішаний стан у надпровідниках ІІ-го роду. 
Нижнє і верхнє критичне поле. Змішаний стан у 
анізотропних шаруватих (квазі-двовимірних) 
надпровідниках. 

2 – 4 

8 
Вихори Абрикосова. Взаємодія вихорів . Сила 
Лоренца. Бар’єр Біна –Левінгстона для 
входження вихорів всередину надпровідника. 

2  2 
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Тема 3. Магнітні і транспортні властивості 
надпровідників.  

   

9 
Пінінг вихорів на структурних дефектах. 
Упорядкування вихорів - вихрова матерія. Фазові 
перетворення у вихровій матерії. 

2  2 

10 

Критичнгий струм депінінгу вихорів. 
Резистивний стан надпровідника. Опір течії 
магнітного потоку. Термоактивований крип 
вихорів. 

2 – 2 

11 

Підвищення критичного струму депінінгу та 
поліпшення струмонесучих властивостей у 
надпровідних матеріалах із штучно створеною 
дефектною наноструктурою.   

2 – 4 

12. 
Вплив дефектної наноструктури на поверхневий 
опір та електродинамічні властивості 
надпровідників у мікрохвильовому діапазоні.  

2 – 2 

 
Тема 4. Мікроскопічна теорія (БКШ). 
Макроскопічна фазова когерентність і ефект 
Джозефсона. 

   

13 

Основи мікроскопічної теорії надпровідності 
(БКШ). Куперівське спарювання електронів. 
Енергетична щілина в спектрі квазічастинкових 
збуджень. 

2  2 

14 
Метод Боголюбова самоузгодженого поля. 
Боголюбовські квазічастинки. Тунельний ефект у 
надпровідниках. 

2  2 

15 

Андреєвське відбиття електронів на границі 
нормальний метал – надпровідник. Андреєвські 
рівні енергії і фазова когерентність в SNS 
структурах . 

2  2 

16 
Кінетика боголюбовських квазічастинок. 
Кінетичні властивості надпровідників із різною 
симетрією надпровідного стану . 

2  2 

 
Тема 5. Слабкозв’язані надпровідники. 
Макроскопічна фазова когерентність і ефект 
Джозефсона. 

   

17 
Стаціонарний і нестаціонарний ефекти 
Джозефсона у слабкозвязаних надпровідниках. 
Типи джозефсонівських контактів.   

2  2 

18 
Залежність критичного струму Джозефсона від 
магнітного поля і температури. Джозефсонівські 
вихори. 

2  2 

19 
Джозефсонівські контакти у НВЧ полі. Сходинки 
Шапіро. Джозефсонівські приймачі та генератори 
когерентного випромінювання НВЧ поля.   

2  2 

20 СКВІДи та інші новітні прстрої надпровідникової 2  2 
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квантової електроніки на основі ефекту 
Джозефсона (надпровідні кубіти, однофотонні 
детектри, швидкісна одноквантова логіка RSFQ, 
тощо)   

 Всього  40 - 50 

 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції  40 год. 
Самостійна робота  50 год. 
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