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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – надання студентам базових знань в області нанофізики, ознайомлення з 
фізичними моделями, що використовуються для опису низьковимірних структур, основними 
властивостями та практичним використанням таких структур у сучасних нанотехнологіях. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Науковий семінар з нанофізики» базується на циклі дисциплін 

професійної та практичної підготовки бакалавра, а саме: “Електрика та магнетизм”, “Оптика”, 
“Атомна фізика” , “Квантова механіка”, “Диференційні рівняння та теорія ймовірностей”, “Основи 
фізичної та наноелектроніки”. 

Попередні вимоги: 
1. студент повинен знати: основні закони, рівняння та співвідношення курсу загальної фізики, 

курсу квантової механіки, курсу диференційних рівнянь та теорії ймовірностей та курсу з основ 
фізичної та наноелектроніки. 

2. студент повинен вміти: будувати фізичні моделі реальних систем в рамках концепцій 
квантової фізики, записувати та розв’язувати основні рівняння, ідентифікувати основні наближення 
для практичного розв’язку цих рівнянь як аналітичними так і чисельними методами. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Вивчення дисципліни «Науковий семінар з нанофізики» дозоляє отримати знання фізичних 

принципів та моделей, що застосовуються для опису нанорозмірних структур та матеріалів різної 
розмірності. Вивчаються технологічні аспекти виготовлення наноматеріалів та пристроїв на їх 
основі, а також сучасні експериментальні методики діагностики та дослідження властивостей 
наноматеріалів та наноструктур.   Розглядаються основні типи наноструктур різної розмірності: 
квантові точки, кластери, фулерени, нанотрубки, тонкошарові та поруваті наноструктури та 
нанокомпозити. Проводиться детальний аналіз квантово-механічного опису таких систем, впливу 
технологічних процесів на їх фізичні властивості та застосування для створення пристроїв сучасної 
наноелектроніки та інших високотехнологічних рішень.  Студенти вивчають перспективні технології 
виготовлення таких елементів, як літографічні так і засновані на процесах самозбирання. 
Розглядаються основні характеристики кремнієвих наноструктур та їх використання для створення 
пристроїв наноелектроніки, включаючи кремнієву технологію INTEL-IBM.  

Вивчаються оптичні властивості наноструктурованих матеріалів та їх застосування у 
фотоніці та оптоелектроніці, зокрема, аналізуються властивості та перспективне застосування 
активних оптичних метаповерхонь. Розглянуто основні принципи генерації носіїв заряду під 
дією сонячного випромінювання у нанокомпозитних та тандемних наностуктурах для 
використання у фотовольтаїці. Також вивченню підлягають наорозмірні активні елементи, що 
відносяться до гібридних технологій, зокрема оптоелектроніки, магнетоелектроніки, сенсорики 
тощо.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
1. Надати основні відомості з курсу «Науковий семінар з нанофізики», які складають важливу 
частину загально-наукової підготовки бакалавра за спеціальністю «Прикладна фізика та 
наноматеріали».  
2. Надати основні знання з теорії нанорозмірних  структру, технологій їх створення, практичних 
аспектів застосування та потенціалу подальшого розвитку. 
3. Навчити застосовувати знання в галузі нанофізики у подальшій професійній діяльності, а 
також для подальшого навчання за освітнім рівнем «Магістр». 
4. Навчити ефективно комунікувати з групою та представляти отримані знання перед аудиторією 
фахівців, що підвищуватиме конкурентоспроможність випускника бакалаврату на ринку праці, в т.ч. 
і за межами України. 

Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 
ЗК4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК5 Здатність спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово 
ЗК6 Здатність спілкуватись іноземною мовою. 
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ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
ФК7 Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та 

комп’ютерних технологій. 
ФК8 Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для 

аналізу станів та властивостей фізичних систем . 
ФК11 Здатність брати участь у роботах зі складання наукових звітів та у впровадженні 

результатів проведених досліджень та розробок. 
ПРН1 Розуміти предметну область сучасної прикладної фізики та математики 
ПРН3 Вміти знаходити науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням 

сучасних інформаційних технологій 
ПРН4 Володіти іноземною мовою в обсязі, достатньому для професійної діяльності 
ПРН6 Вміти критично інтерпретувати науково-технічну інформацію, що стосується 

прикладної фізики  
ПРН8 Розуміти фізичні основи створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів 

(включаючи наноматеріали), речовини, технологій 
ПРН10 Вміти використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації 

українською та іноземною мовами 
ПРН12 Вміти класифікувати та аналізувати інформацію з різних джерел 
ПРН13 Вміти розробляти та формулювати свої професійні висновки та розумно їх 

аргументувати для фахової та нефахової аудиторії 
ПРН15 Вміти представляти і захищати отримані наукові і практичні результати в усній та 

письмовій формі 

 

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 студент повинен знати: 

практичні заняття з 
використанням 

медійних та 
дистанційних 

технологій 

доповіді студентів  з 
використанням 

медійних та 
дистанційних 

технологій 

до 45 

1.1 
Базові підходи до обчислення спектру 
електронних станів у низьковимірних 
системах (квантові точки, дроти, ями тощо) 

  До 8 

1.2 
Основні фізичні властивості одно-, дво- та 
тривимірних матеріалів та способи їхнього 
застосування в нанотехнологіях 

  До 7 

1.3 Технологічні аспекти виготовлення 
наностуктур та пристроїв наноелектроніки  

  До 5 

1.4 
Сучасні експериментальні методики для 
діагностики стану та дослідження 
властивостей низьковимірних матеріалів та 
структур 

  До 6 

1.5 
Основні фізичні моделі та механізми 
електричних та магнітних процесів за 
участю нанорозмірних структур  

  До 8 

1.6 
Основні оптичні властивості 
наноструктурованих матеріалів та їх 
застосування у фотоніці та оптоелектроніці 

  До 6 

1.7 
Особливості застосування 
наноструктурованих матеріалів у 
пристроях квантової електроніки 

  До 5 
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2 студент повинен вміти: 

практичні заняття з 
використанням 

медійних та 
дистанційних 

технологій 

доповіді студентів  з 
використанням 

медійних та 
дистанційних 

технологій 

до 35 

2.1 
Застосовувати базові підходи до розрахунку 
власних функцій та власних значень енергії 
нанорозмірних структур.  

  До 10 

2.2 

Використовувати знання про фізичні 
властивості та енергетичну структуру 
наносистем та наноматеріалів для 
оптимального їх використання при створенні 
пристроїв наноелектроніки та у 
нанотехнлогіях  

  До 10 

2.3 

Аналізувати та порівнювати фізичні моделі, 
що застосовуються для опису механізмів 
перенесення електричного заряду, оптичних 
та магнітних властивостей   
наноструктурованих матеріалів, верифікувати 
коректність їх застосування  

  До 15 

3 комунікація: 

практичні заняття з 
використанням 

медійних та 
дистанційних 

технологій 

доповіді студентів  з 
використанням 

медійних та 
дистанційних 

технологій 

до 10 

3.1 
Здатність  бути відповідальним за внесок в 
роботу команди при вирішенні поставленої 
задачі та участі у наукових та комерційних 
проектах   

  До 5 

3.2 Здатність до командної роботи у великих 
науково-дослідницьких проектах 

  До 5 

4 автономність та відповідальність: 

практичні заняття з 
використанням 

медійних та 
дистанційних 

технологій 

доповіді студентів  з 
використанням 

медійних та 
дистанційних 

технологій 

до 10 

4.1 

Здатність до самостійної роботи з науковою  
літературою, у т.ч. періодичними виданнями, 
у т.ч. іноземними мовами, за тематикою 
нанофізики, інтегральної електроніки, 
квантової фізики, наноелектроніки 

  До 5 

4.2 

Здатність самостійно визначати практичні  
перспективи використання нових 
наноматеріалів для створення сучасних 
пристроїв наноелектроніки та 
оптоелектроніки  

  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 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2  
Програмні результати навчання (назва) 
ПРН 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. + + + + + + +      + + 
ПРН 2. Розуміння технологій та теоретичних і 
експериментальних методів дослідження властивостей 
речовин і матеріалів 

  + + +  
 

+ + +    + 

ПРН 3. Знаходити і аналізувати науково-технічну інформацію 
з різних джерел з використанням сучасних інформаційних 
технологій  

+ + + + + + 
 

+ + + +   + + 

ПРН 4. Розуміти фізичні основи створення нових приладів, 
апаратури, обладнання, матеріалів (включаючи 
наноматеріали), речовини, технологій 

 +   + + 
 

+      + + 

ПРН 5. Знаходити прогресивні та інноваційні рішення 
проблем і завдань при виконанні науково-технічних проектів           + + + + 
ПРН 6. Здатність розуміти і використовувати сучасні 
теоретичні уявлення в галузі фізики для аналізу станів та 
властивостей фізичних систем 

+ +   +  
 

+ + +   + + 

ПРН 7. Вміти критично інтерпретувати науково-технічну 
інформацію, що стосується прикладної фізики  + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 8. Представляти і захищати отримані наукові і практичні 
результати в усній та письмовій формі           + +  + 
ПРН 9. Використовувати сучасні методи і технології наукової 
комунікації українською та іноземними мовами +          + + + + 
ПРН 10. Розробляти та формулювати свої професійні 
висновки та розумно їх аргументувати для фахової та 
нефахової аудиторії 

      
 

   + +  + 

ПРН 11. Розв’язувати наукові, дослідницькі та інженерно-
технічні задачі в області прикладної фізики та фізики 
наноматеріалів, які вимагають поглиблених знань у галузі 
фізики, математики, комп’ютерних технологій 

      
 

+ + +   +  

ПРН 12. Здатність брати участь у роботах зі складання 
наукових звітів та у впровадженні результатів проведених 
досліджень та розробок 

      
 

+ + + + + + + 



 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання студентів: 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 – 1.7 [знання] – до 45 %; 
- результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 35%; 
- результат навчання 3.1-3.2 [комунікація] – до 10%; 
- результат навчання 4.1-4.2 [автономність та відповідальність] – до 10%; 

Форми оцінювання студентів: 
семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. 
1. Доповідь студента в академічній групі з тем 1-7 (письмово): РН 1.1-3, РН 2.1, РН 3.1, РН 4.1                     
– 30 балів. 
2. Доповідь студента в академічній групі з тем 8-14 (письмово): РН 1.4-7, РН 2.2-3, РН 3.2, РН 4.2             
– 30 балів. 

 
підсумкове оцінювання (у формі заліку): форма заліку – письмово-усна. Всього за залік 
можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за дисципліну є 
отримання не менш ніж 60 балів, при цьому, оцінка за залік не може бути меншою 24 балів. 

- умови допуску до підсумкового заліку: умовою допуску до заліку є отримання 
студентом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум за семестр – 36 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання; (обов’язково зазначається порядок організації 
передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням 
орієнтованого графіку оцінювання): 

Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота Кількість балів 
Min. – балів Max. – балів 

1-а доповідь студента в академічній 
групі 18 30 
2-а доповідь студента в академічній 
групі 18 30 

 
Орієнтований графік оцінювання: 

Форма оцінювання Орієнтовний період для здійснення 
відповідної форми оцінювання 

1-а доповідь студента в академічній групі лютий-березень 
2-а доповідь студента в академічній групі квітень-травень 
Залік травень 

 
Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі заліку: 

Значення Семестр Залік Підсумкова оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 

Зараховано / Accepted 
90-100% 
75-89% 
60-74% 

Не зараховано / Not Accepted 0-59% 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план практичних занять 

№ 
з/п Назва теми 

У тому числі - кількість годин 

Лекції Практичні, 
лабораторні 

Самостійна 
робота 

1 

Класифікація низьковимірних систем. 
Електронна структура квантових ям, дротів 
та точок, методи аналітичного та 
чисельного розрахунку 

- 2 2 

 

2. 
Технологічні аспекти формування 
наноструктур 

 4 4 
 

3 Експериментальні методи діагностики та 
дослідження властивостей наноструктур:  - 3 2 

 

4. 
Низьковимірні системи: квантові точки, 
кластери та фулерени. Технологія 
виготовлення, властивості та застосування 

- 3 2 

 

5. 
Поруваті наноструктури та самозбірні 
моношарові наностурктури: технологія 
виготовлення, властивості та застосування 

- 4 4 

 

6. 
Кремнієві наноструктури та їх 
використання для створення пристроїв 
наноелектроніки 

- 2 2 

 

7. 
Сонячні елементи на основі 
низькорозмірних нанокомпозитних 
структур 

- 2 2 

 

8. 
Активні оптичні метаповерхні: фізика, 
механізми та перспективне застосування 

- 2 2 
 

9. 
Наноструктури для фотоніки. Основи 
нанофотоніки 

- 2 2 
 

10 
Властивості та застосування 
наноструктурованих матеріалів у біології та 
медицині 

- 2 2 

 

11 
Наноматеріали та наноструктури для 
квантової електроніки. Фізичні аспекти 
створення нанолазерів 

- 4 4 

 

Всього - 30 28  

 

Загальний обсяг 62 год., в тому числі: 
Практичні 30 год. 
Консультації  4 год. 
Самостійна робота  28 год. 
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9. Рекомендовані літературні джерела: 

Основні джерела: 
1. Ю.М. Поплавко, О.В. Борисов, Ю.І. Якименко, Нанофізика, наноматеріали, 

наноелектроніка. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 300 с. 
2. Edward E. Wolf. Nanophysics and Nanotechnology. An Introduction to Modern Concepts in 

Nanoscience. Second Edition, WILEY-VCH, 2006. – 301 pp. 
3. Handbook of Nanophysics. Clusters and Fullerenes. Ed. by Klaus di Sattler. CRC Press, 

2011. – 912 pp. 
4. Handbook of Nanophysics. Nanoparticles and Quantum Dots. Ed. by Klaus di Sattler. CRC 

Press, 2011. – 718 pp. 
5. Handbook of Nanophysics. Functional Nanomaterials. Ed. by Klaus di Sattler. CRC Press, 

2011. – 790 pp. 
6. Handbook of Nanophysics. Nanoelectronics and Nanophotonics. Ed. by Klaus di Sattler. 

CRC Press, 2011. – 782 pp. 
7. P. Harrison. Quantum Wells, Wires and Dots – Theoretical and Computational Physics of 

Semiconductor Nanostructures. – John Wiley & Sons Ltd, 2005. – 482 pp. 
8. О.В. Третяк, В.З. Лозовський, Фізика низьковимірних систем, К. : Видавничо-

поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 372 с. 

Додаткові джерела: 
1. Nanomaterials, Interface Studies, and Applications : Selected Proceedings of the 3th 

International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO 2016), August 24-27, 2015, 
Lviv, Ukraine, Ed. By Olena Fesenko, Leonid Yatsenko, Springer, 2016 

2. Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications : Selected Proceedings of the 
4th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO 2015), August 26-30, 
2016, Lviv, Ukraine, Ed. By Olena Fesenko, Leonid Yatsenko, Springer, 2016 

3. Yuan Shen and Ingo Dierking. Perspectives in Liquid-Crystal-Aided Nanotechnology and 
Nanoscience. Appl. Sci. 2019, 9(12), 2512; https://doi.org/10.3390/app9122512  

4.  V.Z. Lozovski, V.S. Lysenko,N.M. Rusinchuk. Nanophysics in modern medicine. 
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2022. V. 25, No 2. P. 185-195. 
DOI:10.15407/spqeo25.02.185 

5. Mikael K. Riley II, Wilfred Vermerris. Recent Advances in Nanomaterials for Gene 
Delivery—A Review. Nanomaterials 2017, 7(5), 94; https://doi.org/10.3390/nano7050094  

6. Xuehong Zhang, Shula Chen, Xiao Wang, Anlian Pan. Controlled Synthesis and Photonics 
Applications of Metal Halide Perovskite Nanowires. Small Methods, 2018, 800294 
https://doi.org/10.1002/smtd.201800294 

7. Julia Hengster, Jakob Elsner, Klaus Lutter et al,  Thinfilm Hybrid Nanostructures: A 
Perspective to Subcycle Opto-Electronics and Coherent Control, Appl. Sci. 2022, 12, 4805. 
https://doi.org/10.3390/app12104805 

8. Sneha Banerjee and Peng Zhang,  Review of recent studies on nanoscale electrical junctions 
and contacts: Quantumtunneling, current crowding, and interface engineering, J. Vac. Sci. Technol. 
A 40, 030802 (2022); https://doi.org/10.1116/6.0001724 

9. Yang Chen, Wei Du , Qing Zhang, Oscar Бvalos- Ovando et al, Multidimensional 
nanoscopic chiroptics, Nat Rev Phys 4, 113–124 (2022). https://doi.org/10.1038/s42254-021-00391-
6 

10. Jingyi Yang, Sudip Gurung, Subhajit Bej et al, Active optical metasurfaces: comprehensive 
review on physics, mechanisms, and prospective applications, Rep. Prog. Phys. 85 (2022) 036101 
(95pp) 

11. V. B. Mbayachi, E. Ndayiragije, Th. Sammani et al,  Graphene synthesis, characterization 
and its applications: A review, Results in Chemistry 3 (2021) 100163, 
https://doi.org/10.1016/j.rechem.2021.100163 

 


