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1. Статус дисципліни: Навчальна дисципліна «Фізика поверхневих явищ» є 

дисципліною блоку вибіркових компонент освітньої програми за освітнім 

рівнем «бакалавр» галузі знань «10. Природничі науки» зі спеціальності 

«105. Прикладна фізика та наноматеріали». 

 

2. Анотація навчальної дисципліни: «Фізика поверхневих явищ» є 

завершальною дисципліною циклу підготовки бакалаврів в галузі радіофізики та 

електроніки. Вона необхідна для формування професійного світогляду фахівця з 

прикладної фізики, завершуючи логічну послідовність дисциплін: загальна 

фізика, фізика фізика твердого тіла, фізика поверхні. Методи та концепції 

фізики поверхні широко використовуються у фундаментальних та прикладних 

дисциплінах в таких спеціалізованих галузях як фізична електроніка, 

нанофізика, мікро- та нано-електроніка, фотоніка, тощо — усі вони мають 

величезне прикладне значення в сучасному високотехнологічному виробництві 

приладів та продуктів як цивільного, так і оборонного призначення.  

 

3. Мета навчальної дисципліни: Підготувати слухачів до вивчення 

спеціальних дисциплін в магістратурі, в яких використовуються методи фізики 

поверхні, а також для роботи із сучасною науковою літературою, і не в останню 

чергу до можливої практичної діяльності в ролі технологів, конструкторів та 

інженерів у разі працевлаштування на підприємствах оборонного сектору 

України або на високотехнологічних виробництвах в Україні й за кордоном. 

 

4. Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни «Фізика 

поверхневих явищ» студент отримає підготовку, достатню для подальшого 

навчання в магістратурі, самостійного вивчення необхідної наукової літератури 

присвяченої як теоретичним так і експериментальним розділам сучасної фізики, 

а також технічних інструкцій або специфікацій обладнання та технологічних 

процесів в сучасних високотехнологічних галузях виробництва. 

Набуття загальних, фахових компетентностей та досягнення програмних 

результатів навчання: 

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 і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя (ЗК-2). 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

(ЗК-4). 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-9). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-10). 

Здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері прикладної фізики, 

інженерії та комп’ютерних технологій (ФК-7). 
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Здатність використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для 

аналізу фізичних систем (ФК-8). 

Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та 

математичного моделювання в професійній діяльності (ФК-9). 

Знати і розуміти сучасну фізику на рівні, достатньому для розв’язання складних 

спеціалізованих задач і практичних проблем прикладної фізики (ПРН-1). 

Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження 

фізичних явищ, розробки приладів і наукоємних технологій (ПРН-7). 

 

 

5. Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  
До вивчення дисципліни «Фізика поверхневих явищ» необхідно пройти 

підготовку та скласти іспити/заліки з таких дисциплін: 

 Загальна фізика (електрика та магнетизм, оптика, атомна фізика),  

 Квантова механіка. 

6а. Засоби оцінювання результатів навчання: 

 Семестрове оцінювання: Навчальний семестр має два змістовні модулі, 

які оцінюються від 0 до 30 балів кожен.  

 Робота в аудиторії є частиною відповідного модуля, відповіді «біля 

дошки» є також складовою частиною відповідного модуля. 

 Письмові контрольні роботи проводяться після завершення відповідних 

тем. Замість модульних контрольних робіт можуть бути зараховані 

індивідуальні завдання.  

 Підсумкове оцінювання (у формі іспиту): 2 теоретичні питання, кожне з 

яких оцінюється від 0 до 20 балів.  

 

6б. Умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до іспиту є 

отримання студентом не менше, ніж 20 балів сумарно за виконання усіх видів 

семестрових завдань. 

 

6в. Критерії оцінювання: Критерієм успішного проходження здобувачем 

освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових 

рівнів умінь (ідентифікувати релевантні теоретичні концепції та застосовувати 

їх до різноманітних розрахунків конкретних постановок експериментів, 

технологічних процесів, режимів роботи електронних приладів тощо) і знань 

(опанування теоретичного матеріалу). 
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6г. Загальні результати і шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка (за національною шкалою) / National 

grade  

Рівень досягнень, % / Marks, 

% 

Відмінно / Excellent 90-100% 

Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 

Незадовільно / Failed 0-59% 

 

7.1. Програма навчальної дисципліни «Фізика поверхневих явищ» 

 

№  Тема 
Кількість 

годин 
(лекції) 

Кількість 

годин 
(практичні 

заняття) 

Контро

льні 

роботи 

 Змістовний модуль №1 

1 Вступ, предмет курсу та об’єкт вивчення, 

основні уявлення про поверхню твердого тіла: 

морфологія, фізичні, хімічні, оптичні та 

електронні характеристики. 

 

2 
0 

  

2 Явище термоелектронної емісії з поверхні 

металу у вакуум. Енергія Фермі та робота 

виходу. 

 

2 0 

  

3 Загальний вираз для густини струму емісії з 

поверхні, рівняння Річардсона-Дашмана. 

2 
0 

  

4 Вплив зовнішнього електричного поля на 

величину ефективної роботи виходу. Ефект 

Шоткі. 

 

2 0 

  

5 Квантово-механічний розгляд енергетичного 

бар’єру на межі тверде тіло — вакуум. Явище 

автоелектронної емісії. 

 

2 0 

  

 
Знання 

(мінімум) 
Знання 

(максимум) 
Уміння 

(мінімум)  
Уміння 

(максимум) 
Знання + 

уміння 
(мінімум) 

Знання + 

уміння 
(максимум) 

Результати 

протягом 

семестру 

 

20 

 

30 

 

20 

 

30 

 

40 

 

60 

Іспит 10 20 10 20 20 40 

Підсумкова 

оцінка 

30 50 30 50 min 60 max 100 
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6 Рівняння Фаулера-Нордгейма. Комбінований 

режим термо- та авто-електронної емісії, його 

застосування в практичних конструкціях 

катодів. 

 

2 
0 

  

7 Адсорбція чужорідних атомів на поверхні 

твердого тіла, їхній вплив на величину роботи 

виходу катодів сучасних вакуумних 

електронних приладів. 

 

2 
0 

  

8 Тунельна емісія електронів з поверхні 
твердого тіла у вакуум. Сканувальна 
тунельна мікроскопія та її можливості. 
Кристалічна структура поверхонь металів та 
напівпровідників. 

 

 

2 0 

 

 

КР-1 

 

9 Фотоелектронна емісія з поверхні твердого 
тіла у вакуум. Поняття про фотоелектронну 
спектроскопію. Сучасні практичні 
застосування фотокатодів. 

 

2 
0 

  

10 Вторинна електронна емісія з поверхні, 
енергетичний спектр вторинних електронів. 
Сканувальна електронна мікросокопія та 
електронна Оже-спектроскопія як сучасні 
методики дослідження поверхні. 

 

2 

0 

 

 

 

11 Роздільна здатність, поверхнева та 
елементна чутливість методик електронної 
спектроскопії та мікроскопії. Практичне 
значення для контролю 
високотехнологічних процесів. 

 

2 

0 

  

 Змістовний модуль №2  

12 Визначення поверхні. Види поверхонь: 

ідеальна, атомарно чиста, реальна. 

Екпериментальні способи отримання атомарно 

чистої поверхні. 

 

2 
0 

  

13 Поверхневі таммівські й шоттківські стани. 

Їхня фізична природа. Поверхневі стани як 

причина виникнення приповерхневого вигину 

зон. 

 

2 
0 

  

14 Виникнення поверхневого бар’єру й подвійно 

зарядженого шару: випадок металу й 

напівпровідника. Подвійно заряджений шар у 

металі. Іоносорбція. Хемосорбція. 

 

2 

 
0 
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15 Шар Шотткі у напівпровіднику. Залежність 

значення поверхневого потенціалу від рівня 

легування. Межа Венца. Модель Маделунга в 

застосуванні до поверхні. 

 

2 

 
0 

  

16 Контактна різниця потенціалів для контакту 

метал-напівпровідник. Ефект Шотткі для 

контакту  метал-напівпровідник. 

 

2 

 

0 

 

КР-2 

 

17 Електричний струм в моделях Друде та 

Ландауера-Датта-Лундстрома.  Визначення 

понять густини станів і числа мод провідності. 

        

2 0 

  

18 Низьковимірні матеріали. Приповерхневі 2D 

області. Виведення залежності густини станів 

від енергії для 2D провідника. 

 

2 

 

0 

  

19 Вираз для числа мод провідності (балістична 

провідність). Вираз для коефіцієнта 

проходження (дифузійна провідність). Режим 

лінійного відгуку. Вікно провідності.  

 

2 

 
0 

 

 

 

20 Загальні вирази для опору й провідності в 

моделі Ландауера-Датта-Лундстрома для 

довільного режиму провідності – від 

балістичного до дифузійного. 

 

2 
0 

  

21 Поняття рухливості носіїв струму. Балістична 

рухливість. Формальна рухливість. Особливості 

дисипації потужності й падіння напруги в 

балістичних резисторах. 

 

2 

 
0 

  

 ВСЬОГО 
 

42 0   

Кредитів                                       3.0 

Лекції              42 год 

Самостійна робота                      48 год 

                                         Всього  90 год 

Модульні контрольні роботи 2 

Форма заключного контролю  залік 
 

 

 

7.2   Самостійна  робота студентів (СРС). 
 

                                         Тема СРС Джерело 

інформації 

1.  Графен – ідеальний 2D матеріал, який складається 

виключно з поверхні. Початок «фізики графену». Зонна 

структура графену. Густина станів і концентрація носіїв 

у графені. 

 

[4-5] 
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2.  Провідність графену. Розсіяння електронів і дірок у 

графені (на дефектах структури, на іонізованих домішках 

підкладки, на акустичних фононах) – залежність 

довжини вільного пробігу від енергії. 

 

[6] 

3.  Рухливість у графені й формула Друде. Максимальна 

провідність графену. Графен у магнітному полі. 

Циклотронна частота в графені. 

 

[7] 

4.  Ефективна маса – загальний підхід у моделі Ландауера-

Датта-Лундстрома. Густина фононних станів у графені. 

Внесок електронів і фононів у теплопровідність графену. 

 

[8] 

 

Примітка: всі питання СРС включаються до екзаменаційних білетів 

 

8. СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 

1. H. Luth, Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, Springer, 2010. 

2. Kenjiro Oura, Victor G.Lifshits, Alexender A. Saranin, Andrey V. Zotov, 

Mitsuhiro Katayama. Surface Science – An Introduction. Springer, 2004. 

http://ntc.dvo.ru/lecture/books/%23Surface%20Science-

An%20Introduction%202003.pdf  

3. J.A. Venables, Introduction to Surface and Thin Film Processes, Cambridge 

University Press, 2003. 

4. K.W. Kolasinski, Surface Science, Wiley, 2008. 

5. В.А.Сминтина. Фізико-хімічні явища на поверхні твердих тіл. Одеса: 

Астропринт, 2009. 

6. В.І. Стріха, Г.І. Пека. Поверхневі та контактні явища в напівпровідниках. 

Київ: Либідь, 1992. 

7. S. Sze. Physics of Semiconductor Devices. Wiley, 2010. 

8. Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха. Узагальнена модель Ландауера-Датта-

Лундстрома в застосуванні до транспортних явищ у графені // Український 

фізичний журнал. Огляди. – 2015. – т.10, №1. – С.3-32. 

 

 

ДОДАТКИ 

 

9.  Рекомендації до оцінки типів навчальної роботи. 

   

Знання 

 

Уміння 

Комуніка-

ційність 

Автономність 

(ініціативність) і 

відповідальність 

1 Лекції 60% 20% 10% 10% 

 

 

http://ntc.dvo.ru/lecture/books/%23Surface%20Science-An%20Introduction%202003.pdf
http://ntc.dvo.ru/lecture/books/%23Surface%20Science-An%20Introduction%202003.pdf
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10а. Результати навчання за дисципліною:  

 

 

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:    

1.1 

Основні визначення: поверхні, 

поверхневих дефектів, структур, 

властивостей, характеристик 

(фізичних, хімічних, електронних, 

оптичних, магнітних), процесів 

(емісія, транспорт носіїв струму, 

контактні явища) 

лекційні заняття 

Іспит, 
контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

20 

1.1а 

Основні фізичні закони, які описують 

поверхневі явища (електронної емісії, 

електропровідності, розсіяння носіїв, 

магнето-опору, адсорбції, десорбції, 

дифузії, а також хімічні реакції) 

 

лекційні заняття Іспит, 
контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

20 

1.1 б 

Основні фізичні моделі поверхневих 

процесів: адсорбції, реконструкції, 

емісії електронів, квантування 

електронних станів та каналів 

провідності, приповерхневого вигину 

енергетичних зон тощо 

 

лекційні заняття Іспит, 
контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

20 

2 студент повинен вміти:    

2.1 

Здійснювати оціночні розрахунки 

основних поверхневих фізичних 

параметрів (питомий опір, поверхнева 

концентрація заряду, величина 

поверхневого вигину зон, густина 

струму термо-, фото-, авто-, вторинної 

та тунельної електронної емісії, 

величина розщеплення поверхневих 

рівнів в магнітному полі, енергія 

активації десорбції, поверхневої 

дифузії, кількість каналів провідності) 

 

 

 

 

 

лекційні заняття 

 

 

 

 

Іспит, 
контрольні роботи, 

завдання для 

самостійної роботи 

 

 

 

 

 

10 

2.1 а 

Правильно визначати область 

застосовності основних фізичних 

моделей та законів, що описують 

поверхневі явища та властивості 

поверхонь, чітко ідентифікувати 

основні фізичні наближення, що 

робляться при виведенні відповідних 

аналітичних співвідношень та властиві 

їм похибки/неточності 

 

 

 

лекційні заняття 

 

 

 

Іспит, контрольні 

роботи, завдання для 

самостійної роботи 

 

 

 

 

5 

2.1 б 

Ідентифікувати експериментальні 

методики необхідні для вимірювання 

основних характеристик поверхні, 

знаходити оптимальні застосування 

базових процесів на поверхні тердого 

тіла в практичних технологіях 

виробництва тонкоплівкових систем, 

електронних приладів та сенсорів 

 

 

 

лекційні заняття 

 

 

Іспит, контрольні 

роботи, завдання для 

самостійної роботи 

 

 

 

5 

 



10 

 

10.б Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
 

 

ЗНАННЯ (код 1) УМІННЯ (код 2) 

1.1  

1.1а 
 

1.1б 
2.1  

2.1а 
 

2.1б 
 

Програмні результати навчання (назва) 

 

 

Основні фізичні характеристики поверхні та базових 

процесів на поверхні твердого тіла 
+      

Основні фізичні закони, що використовуються для 

опису поверхневих явищ 
 +     

Основні фізичні моделі поверхонь та поверхневих 

процесів 
  +    

Здійснювати оціночні розрахунки основних фізичних 

параметрів поверхонь металів, напівпровідників та 

діелектриків та гетерогенних плівкових систем 

   +   

Визначати область застосовності основних фізичних 

моделей та закономірностей поверхневих явищ та 

властивостей 

  

 

  +  

Ідентифікувати експериментальні методики 

вимірювання характеристик поверхні та знаходити їм 

оптимальні застосування в практичних технологіях 

     + 

 


