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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Нанофізика в нетрадиційній енергетиці” складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  
 
магістр  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
 
спеціальності (напряму) 105 Прикладна фізика та наноматеріали  
 
спеціалізації 
Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: знайомство фахівців із напрямку 105 

"Прикладна фізика та наноматеріали " з новими концепціями нанофізики та їх 
застосуванням в системах нетрадиційної енергетики. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: забезпечити формування у студентів 

сучасного розуміння квантового транспорту в нанорозмірних пристроях та розкрити 
фізичні основи сучасних та перспективних напрямків нанотехнологій, що використовують 
маніпуляцію спіном електрона. 

 
 1.3. Кількість кредитів: 5 

 
1.4. Загальна кількість годин: 150 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна / за вибором 

 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
1-й  

Семестр 
1-й  

Лекції 
16 год.  

Практичні, семінарські заняття 
16 год.   

Лабораторні заняття 
  

Самостійна робота 
118 год.  

Індивідуальні завдання  
год. 
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1.6. Заплановані результати навчання: студент має розуміти фізичні основи 
наноелектроніки, ознайомитися з перспективними напрямками застосування 
нанотехнологій в альтернативній енергетиці та бути здатним читати і розуміти поточну 
журнальну літературу в галузях нанофізики, наноелектроніки та інформаційних 
технологій. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

  
 Розділ 1. Квантовий транспорт 

 
 Тема 1. Квантові системи 

Рівняння Шредінгера. Від диференціальних до матрічних рівнянь. Дисперсійне 
відношення. За межами 1D. Матрічне рівняння з "базісом". Графен. 

  
 Тема 2. Квантовий транспорт 

Однорівневий резістор: напівкласична та квантова модель. Багаторівненвий резістор: 
квантова модель. Рівняння NEGF (нерівноважних функцій Гріна). 1D дріт. 1D дріт з 
одним розсіювачем. 

  
 Тема 3. Приклад: квант провідності. 

Резонанcне тунелювання. Дефазіровка. 2D балістичний провідник. Власна енергія. Ефект 
магнітного поля. Квантовий ефект Холла. 

  
 Тема 4. Приклад: спіновий транзістор 

Однорівневий спіновий вентиль. Контакти, що обертаються. Щільність спінів. Вектори та 
спінори. Експерименти зі спінової прецесії. NEGF та дифузія. 

  
 Розділ 2. Кінетична теорія 

 
 Тема 1. Рівняння Больцмана 

Теорема Ліувілля та ергодична гіпотеза. Функції розподілу. Кінетичне рівняння та 
зіткнення. Ієрархія ББГКІ. Кінетичне рівняння Больцмана. Гіпотеза молекулярного хаосу. 
Н-теорема Больцмана. Незворотність. 

  
 Тема 2. Транспортні явища 

Величини, що зберігаються: щільність, імпульс, кінетична енергія. Ідеальні рідини та 
гідродинамічні рівняння. Швидкість звуку. Транспортні явища із зіткненнями. 
Наближення часу релаксації. Теплопровідність та в'язкість. Рівняння Нав'є-Стокса. 

  
 Тема 3. Стохастичні процеси 

Броунівський рух. Стохастичне диференційне рівняння Ланжевена. Рівняння дифузії. 
Рівняння Фоккера-Планка. Властивості рівняння Фоккера-Планка. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів 
 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Квантовий транспорт 
Разом за розділом 1 74 8 8   58       

Розділ 2. Кінетична теорія 
Разом за розділом 2 76 8 8   60       

Усього годин 150 16 16   118       
 
 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Квантові системи 2 
2 Квантовий транспорт 2 
3 Квант провілності 2 
4 Спіновий транзістор 2 
5 Рівняння Больцмана 2 
6 Транспортні явища 4 
7 Стохастичні процеси 2 
 Разом   16 

 
 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Квантові системи 16 
2 Квантовий транспорт 18 
3 Квант провілності 12 
4 Спіновий транзістор 12 
5 Рівняння Больцмана 20 
6 Транспортні явища 20 
7 Стохастичні процеси 20 
 Разом  118 

 
 

6. Індивідуальні завдання 
 

7. Методи контролю 
Оцінка за виконання комплексної контрольної роботи виставляється згідно з 

існуючим положенням за чотирибальною системою: «Відмінно», «Добре», «Задовільно» 
та «Незадовільно». При перевірці знань оцінка виставляється за кожну відповідь. Загальна 
оцінка виводиться як середня по всім пунктам завдання. 
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Оцінка «Відмінно» виставляється студенту, якщо його відповідь (рішення) на 
завдання свідчать про глибокі, всебічні знання навчально-програмного матеріалу, 
літератури, рекомендованої програмами з дисципліни, вміння розв’язувати задачі, який 
повно відповідав на всі запитання. Зазвичай, оцінка «відмінно» ставиться студентам, які 
засвоїли основні поняття та методи нанофізики і коректно використовують їх для 
правильного розв’язання задач. 

Оцінка «Добре» виставляється студенту, який при виконанні завдання 
продемонстрував засвоєння навчально-програмного матеріалу, літератури, успішно 
відповідав на запитання. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які 
засвідчили системні знання понять та методів нанофізики і здатні до їх самостійного 
використання для розв’язання задач. Одночасно вони допустили певні неточності в 
розрахунках, які зумовили некоректність окремих результатів. 

Оцінка «Задовільно» виставляється студенту, який, відповідаючи на завдання, 
виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, який вимагає подальшого 
поглиблення знань для успішної роботи за фахом. Зазвичай, оцінка «задовільно» 
виставляється студентам, які допустили суттєві помилки під час відповіді на запитання, 
що наведені в комплексній контрольній роботі, або надали неповні відповіді. 

Оцінка «Незадовільно» виставляється студенту, який при відповіді на питання не 
показав достатніх знань навчально-програмного матеріалу, допустив серйозні помилки 
при виконанні завдання. Як правило, оцінка «незадовільно» виставляється студентам, у 
яких відсутні знання базових положень нанофізики або їх недостатньо для продовження 
навчання чи початку професійної діяльності. 

 
                                                                        

8. Схема нарахування балів 
 
 

Сумарна кількість балів, яку студент отримую по закінчені вивчення дисципліни 
складається з кількості балів, отриманих по кожній з тем та кількості балів, отриманих за 
контрольні роботи. 

При оцінюванні кожної теми розділу враховуються робота студента на заняттях 
(максимум 15 балів). Таким чином, студент може отримати максимум 60 балів. 
Максимальна кількість балів за залікову роботу складає 40. 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за національною та 
європейською шкалами за такою системою: 

 
  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 
планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

Т1-Т5 Т6-Т10     100 
20 20 20   60 40 
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
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Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 
9. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. S. Datta. Lessons from Nanoelectronics: A New Perspective on Transport. World Scientific, 
2017. 

2. S. Datta. Quantum Transport: Atom to Transistor. Cambridge University Press, 2005. 
3. Зебрев Г.И. Физические основы кремниевой наноэлектроники. М., Бином, 2015. 
4. Шишкин Г.Г., Агеев И.М. Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства. М., 
Бином, 2015. 

 
Допоміжна література 

1. S. Datta. Electronic Transport in Mesoscopic Systems. Cambridge University Press, 1997. 
2. Й. Имре. Введение в мезоскопическую физику. М., Физматлит, 2004. 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
1. Fundamentals of Nanoelectronics. Part A: Basic Concepts by Supriyo Datta: 

https://nanohub.org/courses/FON1. 
2. Fundamentals of Nanoelectronics. Part B: Quantum Transport by Supriyu Datta: 

https://nanohub.org/courses/FON2. 
3. Nanoscale Transistors by Mark Lundstrom: https://nanohub.org/courses/NT 
4. Solar Cell Fundamentals by Mark Lundstrom, J. L. Gray, Muhammad A. Alam: 

https://nanohub.org/resources/11888 


