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           “ЗАТВЕРДЖУЮ”  

  

                                                                                             Проректор з науково-педагогічної 

                                                                                         роботи 

                                                                        

                                                                                        _________ Олександр ГОЛОВКО 

 

                                                                                     “______”_______________2022 р. 

 
 

 

 

 
  

 Робоча програма навчальної дисципліни 

«Основи фізики надпровідників. Локалізація і мезоскопічні ефекти в металах 

при низьких температурах» 
(назва навчальної дисципліни) 

 
 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

галузь знань 10 природничі науки________ 

(шифр, назва галузі) 
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освітня програма «Фізика» 

 

спеціалізація_____________________________ 

(шифр, назва)  

 

вид дисципліни нормативна (обов’язкова) 

факультет фізичний 
 

 

 

 

2022 / 2023 навчальний рік 
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Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою фізичного факультету 

 

«30» серпня 2022 року, протокол № 6. 

 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: 

Шкловський Валерій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри фізики низьких температур.  

Орт Олександр Георгійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики 

низьких температур.  
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_______________________Валерій ШКЛОВСЬКИЙ 
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                         Голова методичної комісії фізичного факультету 

 

______________________Микола МАКАРОВСЬКИЙ  

(підпис)                (ім’я та прізвище) 

 

 

 

Гарант ОП       

______________________ Олег ЛАЗОРЕНКО 

(підпис)            (ім’я та прізвище) 
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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Основи фізики надпровідності. Локалізація і 

мезоскопічні ефекти в металах при низьких температурах»  

складена відповідно до освітньої програми «Фізика» підготовки фахівців першого 

рівня вищої освіти  (бакалавр)________________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

   напряму підготовки 104-фізика та астрономія 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи фізики надпровідності. 

Локалізація і мезоскопічні ефекти в металах при низьких температурах " є: 

1) грунтовне вивчення студентами бакалаврату фізичного факультету  надпровідних 

властивостей металів і сплавів, отримання теоретичних знань в  галузі вивчення 

резистивних електронних властивостей металів мезоскопічних розмірів при 

низьких температурах; 

2) опанування сучасних уявлень про фізику надпровідності,  мікроскопічну та 

феноменологічну теорії надпровідності; 

3) набуття студентами експериментальних і теоретичних навичок використання 

основних властивостей надпровідників першого та другого роду; 

4)  ознайомлення з характерними відмінними особливостями низькотемпературних та 

високотемпературних надпровідників; 

5) ознайомлення з мезоскопічними ефектами в металах при низьких температурах; 

6) складання уявлень про практичне використання мезоскопічних ефектів в сучаних 

технологіях. 

 

  1.2. Програмні компетентності, що забезпечуються дисципліною ВК 7  у 

відповідності до ОПП «Фізика»: 

Інтегральна компетентність: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики 

та/або астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що 

передбачає застосування певних теорій і методів фізики та/або астрономії і 

характеризується складністю та невизначеністю умов  

 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у  практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 12.  Здатність спілкуватися  державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 13.  Здатність спілкуватися  іноземною мовою. 

 

Фахові компетентності: 
ФК 1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 

астрономії. 

ФК 7. Здатність використовувати базові знання з фізики та астрономії для розуміння 
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будови та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції 

Всесвіту. 

ФК 9. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

ФК 10.Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та 

суміжних галузей. 

ФК 12. Усвідомлення професійних  етичних аспектів фізичних та астрономічних 

досліджень. 

ФК 13. Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо фундаментальних 

відкриттів та теорій, які суттєво вплинули на розвиток фізики, астрономії та інших 

природничих наук. 

ФК 14. Здатність здобувати додаткові компетентності через вибіркові складові 

освітньої  програми, самоосвіту, неформальну та інформальну освіту. 

 

1.3. Кількість кредитів 3 

1.4. Загальна кількість годин 90 

 

 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

7-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

  год. 

Лабораторні заняття 

  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

1 курсова робота – 10 год.  

 

1.6. Програмні результати навчання, що забезпечуються дисципліною ВК 7 у 

відповідності до ОПП «Фізика»: 

ПРН 1. Знати, розуміти та вміти застосовувати на базовому рівні основні положення 

загальної та теоретичної фізики, зокрема, класичної, релятивістської та 

квантової механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електромагнетизму, 

хвильової та квантової оптики, фізики атома та атомного ядра для встановлення, 

аналізу, тлумачення, пояснення й класифікації суті та механізмів різноманітних 

фізичних явищ і процесів для розв’язування складних спеціалізованих 

задач та практичних проблем з фізики та/або астрономії. 

ПРН 2. Знати і розуміти фізичні основи астрономічних явищ: аналізувати, тлумачити, 

пояснювати і класифікувати будову та еволюцію астрономічних об’єктів Всесвіту 

(планет, зір, планетних систем, галактик тощо), а також основні фізичні процеси, 

які відбуваються в них. 
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ПРН 3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: аналізувати, описувати, 

тлумачити та пояснювати основні експериментальні підтвердження існуючих 

фізичних теорій. 

ПРН 5. Знати основні актуальні проблеми сучасної фізики та астрономії. 

ПРН 6. Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток сучасної фізики та астрономії. 

ПРН 7. Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, одержані у ході 

проведення фізичних та астрономічних досліджень відповідно до спеціалізації. 

ПРН 8. Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну 

інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, 

розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення наукових і прикладних 

завдань. 

ПРН 11.Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані наукові та 

практичні результати, робити висновки. 

ПРН 13.Розуміти зв’язок фізики та/або астрономії з іншими природничими та 

інженерними науками, бути обізнаним з окремими (відповідно до спеціалізації) 

основними поняттями прикладної фізики, матеріалознавства, інженерії, хімії, 

біології тощо, а також з окремими об’єктами (технологічними процесами) та 

природними явищами, що є предметом дослідження інших наук і, водночас, 

можуть бути предметами фізичних або астрономічних досліджень. 

ПРН 17.Знати і розуміти роль і місце фізики, астрономії та інших природничих наук у 

загальній системі знань про природу та суспільство, у розвитку техніки й 

технологій та у формуванні сучасного наукового світогляду. 

ПРН 22.Розуміти значення фізичних досліджень для забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 

ПРН 23.Розуміти історію та закономірності розвитку фізики та астрономії. 

ПРН 24.Розуміти місце фізики та астрономії у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. 

ПРН 25.Мати навички самостійного прийняття рішень стосовно своїх освітньої 

траєкторії та професійного розвитку. 

 

 

                                    2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ перший «Мезоскопічні ефекти в металах  

при низьких температурах» 

 
Тема 1. Загальна характеристика предмету курсу. 

 

Тема 2. Проблема невпорядкованості в електропровідності невзаємодіючих електронів.  

 

Тема 3. Класичні результати для електропровідності при низьких температурах.  

Формула Друде і правило Матіссена,  діфузія електрона у полі домішок. 

 

Тема 4. Природа квантових поправок до класичної дифузії електронів. 

Поняття збою фази квантового електрона. Обчислювання квантових поправок до провідності для 

невзаємодіючих електронів.  

 

Тема 5. Вплив магнітного поля на квантову інтерференційну поправку до провідності. 
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Тема 6. Ефекти квантового підсилення. 

Електрон-електронна взаємодія у невпорядкованих металах і обчислення їх впливу на щільність 

електронних станів та квантову поправку до провідності. 

 

Розділ другий «Локалізація в металах при низьких температурах» 
 

Тема 7. Андерсоновська локалізація. 

Сильна невпорядкованість та ії наслідки у способу опису поведінки електронів, модель Андерсона та її 

фізичний аналіз –спочатку на прикладі двох- ямного потенціалу, а далі на основі машинних 

обчислювань. 

 

Тема 8. Cкейлінгова теорія  андерсоновської локалізації. 

 

Тема 9. Стрибкова провідність невпорядкованого (андерсоновского) ізолятора. 

Випадки сильної та слабкої локалізації. Стрибкова провідність із змінною довжиною стрибка. 

 

Тема 10. Перколяційна електропровідність. 

Перколяційна електропровідність макронеоднорідних середовищ ( дисперсних композитів). Критичні 

індекси і фрактальний підхід в теорії перколяціі. 

 

Тема 11.Мезоскопічні флуктуації. 

Універсальність мезоскопічних флуктуацій кондуктансу у зразках малих розмірів при низьких 

температурах. Практичні наслідки наявності універсальних флуктуацій кондуктансу для мікро- і 

наноелектроніки. 

 

Тема 12. Вплив магнітного поля на мезоскопічні флуктуації кондуктансу.  

Флуктуації вольт-амперної характеристики мезоскопічного зразка. Можливості появи мезоскопічних 

флуктуацій при переміщенні домішок у металічних зразках. 

 

Тема 13. Універсальні флуктуації кондуктансу і низькочастотний (флікерний) шум у металевих 

зразках 

 

Розділ третій «Основні властивості низькотемпературних надпровідників 

Феноменологічна лінійна електродинаміка надпровідників» 

 

Тема 14. Основні властивості низькотемпературних надпровідників.  

Основні експериментальні факти про електромагнітні, теплові та структурні властивості 

надпровідників. Термодинаміка надпровідників.  

 

Тема 15. Локальна теорія надпровідників. 

Теорія Лондонів та її квантове узагальнення. Феноменологічна лінійна електродинаміка 

надпровідників. 

 

Тема 16. Мікроскопічна теорія надпровідності.  

Елементи мікроскопічної теорії надпровідності Бардина-Купера-Шриффера.  Електрон-

фононна взаємодія та феномен створення куперівських пар. Основний стан надпровідника 

та його спектр елементарних збуджень. 

 

Тема 17. Феноменологічна теорія надпровідності Гінзбурга-Ландау. 

Рівняння теорії Гінзбурга-Ландау. Характерні масштаби довжини в надпровідниках та 

ефект близкости. Енергія межі розділу між нормальною та над провідниковою фазами. 

Критичне поле та критичний струм тонкої плівки. 

 

Розділ четвертий «Слабка надпровідність і надпровідники другого роду» 
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Тема 18. Слабка надпровідність. 

 Феномен слабкої надпровідності. Стаціонарний і нестаціонарний ефект Джозефсона. 

Рівняння Ферелла-Прейнджа. Джозефсонівські вихори. 

 

Тема 19. Надпровідники другого роду. 

 Основи теорії Абрикосова. Магнітні властивості надпровідників другого роду. Взаємодія 

вихорів Абрикосова з транспортним струмом і з центрами піннінга. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

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

Розділ 1.  

Тема 1.  

Тема 2.  

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6 

 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

   2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

      

      

Разом за розділом 1 19 7    12       

Розділ 2.  

Тема 7 

Тема 8. 

Тема 9. 

Тема 10.  

Тема 11 

Тема 12. 

Тема 13.   

4 

3 

3 

4 

4 

6 

4 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

   2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

      

      

Разом за розділом 2 28 12    16       

Розділ 3. 

Тема 14. 

Тема 15. 

Тема 16. 

Тема 17. 

7 

7 

7 

6 

2 

2 

2 

3 

   5 

5 

5 

3 

      

Разом за розділом 3 27 9    18       

Розділ 4. 

Тема 18. 

Тема 19. 

8 

8 

2 

2 

   6 

6 

      

Разом за розділом 4 16 4    12       

 Усього 

годин  

90 32   58 год. 

разом з 

10 год. 

курс.роб.  
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4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

  

 Разом    

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Тема1.  Опанувати тему «Формула Друде і правило Матіссена» 3 

Тема2.  Опрацювати тему «Невпорядкованість в електропровідності 

невзаємодіючих електронів» 
3 

Тема3. За Інтернет-ресурсами дослідити дифузію електронів у зразках  

різної форми 
3 

Тема4 

 

Начитися робити обчислювання квантових поправок до провідності  

для невзаємодіючих електронів. 
3 

Тема5. Вивчити вплив магнітного поля на квантову у поправку до 

провідності 
3 

Тема 6 Проаналізувати електрон-електронну взаємодію у невпорядкованих 

металах 
3 

Тема 7 Ознайомитися  з моделлю Андерсона та її фізичним аналізом 3 

Тема8. Проаналізувати Cкейлінгову теорію  андерсоновської локалізації. 3 

Тема9. Дослідити стрибкову провідність із змінною довжиною стрибка 3 

Тема10 Опрацювати тему «Критичні індекси і фрактальний підхід в теорії 

перколяціі» 
3 

Тема11 Проаналізувати універсальність мезоскопічних флуктуацій  

кондуктансу 
2 

Тема12 Дослідити флуктуації вольт-амперної характеристики мезоскопічного 

зразку 
2 

Тема13 Вивчити явище низькочастотного (флікерного) шуму у металевих  

зразках 
2 

Тема14 Навчитися визначати  проміжний стан, зміни ентропії та 

теплоємності надпровідників першого роду різної форми при 

фазових переходах першого та другого роду. 

2 

Тема15 Опрацювати тему «Розподіл магнітного поля та струму в 

надпровідниковій пластині, що знаходиться в  паралельному і 

поперечному однорідних магнітних полях. Модельна задача 

Леона Купера». 

2 

Тема16 Дослідити зв'язок мікроскопічної теорії надпровідності БКШ з 

феноменологічною теорією надпровідності Гінзбурга-Ландау. 

Зробити порівняльний аналіз двох феноменологічних теорій 

надпровідності – теорії Гінзбурга-Ландау та теорії Лондонов. 

2 

Тема17 Опрацювати тему «Критичне магнітне поле та критичний 

струм тонкої надпровідної плівки. Експериментальні вольт-

амперні характеристики джозефсонівських переходів». 

2 

Тема18 Навчитися досліджувати експериментальні вольт-амперні 

характеристики джозефсонівських переходів. Проаналізувати 

особливості одноконтактного сквіду і умови створення та 

плавлення вихрових ґраток в надпровідниках другого роду. 

2 

Тема19 Опрацювати тему «Взаємодія вихорів Абрикосова з центрами 

піннінга в надпровідниках другого роду». 

2 
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20 Виконати індивідуальне завдання – курсову роботу  10 

Разом 58 

 

6. Індивідуальні завдання 

Курсова робота 

 

7. Методи контролю 

Поточний контроль –  опитування, курсова робота;  

підсумковий контроль – залік. 

                                                                       
8. Схема нарахування балів 

 для підсумкового семестрового контролю при проведенні залікової роботи  

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
Залікова 

робота 
Сума Розділ 

1  

Розділ 

2 

Розділ 

3 

Розділ 

4 Курсова робота 

  

10 

 

Разом 

Т. 1- 6 Т.7-13 Т.14-

17  

Т.18-

19 
40 60 100 

 

5 10 10 5 

30 балів 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Критерії оцінювання 

1. Оцінка рівня знань: 

- глибина і міцність знань про фізику надпровідності, фізику конденсованих 

середовищ і мезоскопічні явища в твердих тілах при низьких температурах; знання 

основних теоретичних моделей надпровідних матеріалів та їх основних 

властивостей; знання статистичних особливостей, термодинамічних і кінетичних 

властивостей металів при низьких температурах;  знання основних механізмів 

пружного та непружного розсіяння електронів; ґрунтовні уявлення про  значення 

параметри електронів провідності;  

- рівень мислення та  вміння синтезувати знання з тем (особливо з тем, які 

пропонуються для самостійного вивчення);  

-     вміння давати точні формулювання та правильно користуватись понятійним  

      апаратом фізики надпровідності, локалізації носіїв та мезоскопічної фізики; 

-    культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу). 

 

2. Оцінка навичок самостійної роботи; 

- навички пошуку необхідної літератури теоретичного та експериментального 

характеру з галузі фізики надплинності і мезоскопіки; 

- орієнтація в потоці інформації з обраної галузі та тематики; 

- навички ведення записів (складання плану, конспекту, виступу); 

- навички науково-пошукової роботи. 

 

3.  Оцінка вміння застосувати знання на практиці. 

- виконання індивідуальних завдань (індивідуальних курсових робіт). 

 

 

 

 

 

 



 12 

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.  Локтєв В.М. Лекції з фізики надпровідників. Київ, 2008. – 276 с. 

2.  Свідзинський А.В., Вілігурський О.М. Лекції з фізики надпровідності. Луцьк: 

РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту, 2003. – 82 с. 

3.  Шкловський В.О., Добровольський О.В. Піннінг і динаміка вихорів в 

надпровідниках. Навчальний посібник. Харків: ХНУ, 2017. -      120 с. 

4.  Болеста І.М. Фізика твердого тіла. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 1998. − 615 с. 

 

 

Допоміжна література 

1. Kittel, Charles: Introduction to Solid State Physics. 7. Aufl. New York: Wiley, 1996 

2. F. Schwaigerer, B. Sailer, J. Glaser, H. J. Meyer: Strom eiskalt serviert: 

Supraleitfähigkeit. In Chemie in unserer Zeit. 2002, 36, S. 108–124. 

3. Третяк О.В., Лозовський В.З. Основи фізики напівпровідників: Підручник: У 2 т. – 

К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – Т. 1. – 338 с. 

 

 

 


