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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 2 –  

Галузь знань 

0402 – фізико-

математичні науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 Напрям підготовки  

040203 - фізика 
(шифр і назва) 

Модулів –  
) 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

4-й -й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 45 
8-й -й 

  Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 30 

самостійної роботи 

студента - 15 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 

30 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

15 год.  год. 

ІНДЗ:      год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  

для заочної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів з основними ідеями, теоріей та 

експериментальними методами рентгеноструктурного аналізу кристалічних 

твердих тіл. 

Завдання: освоїти теорію розсіювання рентгенівських променів кристалічною 

решіткою.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: фізику рентгенівських променів, методи їх отримання та 

детектування, основи кінематичної теорії розсіювання рентгенівських променів 

кристалічною решіткою, теорію експериментальних методів 

рентгеноструктурного аналізу кристалів. 

вміти: застосовувати отримані знання при визначені структури кристалів, їх 

фазового складу та структурних змін під впливом зовнішніх чинників. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Фізика рентгенівських променів, їх отримання та детектування (2 

години).  

Тема 2. Елементи структурної кристалографії (2 години). 

Тема 3. Явища, що супроводжують проходження рентгенівських променів 

через речовину (2 години).  

Тема 4. Інтереференційна функція та рівняння Лауе (3 години). 

Тема 5. Структурний множник (3 години). 

Тема 6. Атомна амплітуда розсіювання рентгенівських променів (2 години). 

Тема 7. Інтегральна відбиткова властивість моно- та полікристалів (2 

години). 

Тема 8. Температурна залежність інтенсивності розсіювання рентгенівських 

променів кристалічною решіткою (2 години). 

Тема 9. Вплив поглинання рентгенівських променів у кристалах на 

інтенсивність (2 години).  

Тема 10. Основи фазового рентгеноструктурного аналізу (2 години). 

Тема 11. Методи рентгеноструктурного аналізу монокристалів (4 години). 

Тема 12. Методи рентгеноструктурного аналізу полікристалів (4 години). 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1.   2    1       

Тема 2.  2    1       

Тема 3  2    1       
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Тема 4  3    1.5       

Тема 5  3    1.5       

Тема 6  2    1       

Разом за модулем 

1 

 14    7       

Модуль 2 

Тема 7.   2    1       

Тема 8.  2    1       

Тема 9  2    1       

Тема 10  2    1       

Тема 11  4    2       

Тема 12  4    2       

Разом за модулем 

2 

 16    8       

Усього годин  30    15       

 

8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Отримання рентгенівських променів. 1 

2 Основи кристалографії 1 

3 Явища, що супроводжують проходження рентгенівських 

променів через речовину 

1 

4 Рівняння Лаує. 1.5 

5 Структурний множник. 1.5 

6 Розсіювання рентгенівських променів 1 

7 Інтегральна відбиткова властивість моно- та 

полікристалів 

1 

8 Температурна залежність інтенсивності розсіювання 

рентгенівських променів кристалічною граткою 

1 

9 Поглинання рентгенівських променів у кристалах 1 

10 Рентгеноструктурний аналіз 1 

11 Методи рентгеноструктурного аналізу монокристалів 2 

12 Методи рентгеноструктурного аналізу полікристалів 2 

 Разом  15 

 
 

10. Методи навчання 
1. Словесні методи - розповідь-пояснення, єлементи бесіди, лекція. 

2. Наочні методи - ілюстрація, демонстрація (Інтерактивні слайд-лекції). 

3. Методи самостійного мислення студентів (проблемно-пошукові методи). 
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11. Методи контролю 
Письмові відповіді на запитання екзаменаційного завдання  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
   

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко

вий 

контроль  

(екзамен) 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12   

30 30 40 100 

 

Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

протягом 

семестру 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

1-49 FX незадовільно 
не 

зараховано 

 

    13. Методичне забезпечення 
1. Програма курсу. 

2. Методичні розробки (Навчальний посібник у друкованому вигляді). 

3. Контрольні завдання. 

4. Завдання у тестовому вигляді для самоконтролю та контролю знань. 

5. Питання до модульного контролю. 

6. Білети до підсумкового контролю. 

 

 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

1.Русаков А.А. Рентгенография металлов. М.: Атомиздат, 1972. 

2.Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу. Харьков, ХГУ, 1967. 

3.Гинье А. Рентгенография кристаллов., М.: Металлургия, 1961. 

4.Уманский Я.С. Рентгенография металлов. М.: Металлургия, 1967. 
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Допоміжна 

 

1.Блохин А.И. Физика рентгеновских лучей. М. ФМЛ, 1953. 

2.Лонсдейл К Кристаллы и рентгеновские лучи. М.: ФМЛ, 1959. 

3.Тейлор А Рентгеновская кристаллография. М.: Металлургия, 1965. 

4.Уманский Я.С. Рентгенография металлов и полупроводников. М.: Металлургия, 

1969. 

5.Современная кристаллография. Т. 1. М.: Наука, 1978. 

 


