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низьких температур. 
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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Фізика слабозв’язаних  надпровідників»  складена 

відповідно до освітньо-наукової програми  підготовки магістрів 

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

Спеціальності  104 Фізика та астрономія  

(шифр, назва спеціальності) 

 

освітня програма «Фізика» 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів сучасних уявлень 

про фізику слабозв’язаних  надпровідників. Розглядаються основні теоретичні моделі 

слабозв’язаних  надпровідників та їх основні властивості.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є навчити студентів проводити  

самостійні дослідження дипломних робіт, а також дати необхідну базу для подальшого 

більш глибокого вивчення фундаментальних та прикладних аспектів фізики 

слабозв’язаних  надпровідників 

 

 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 

2-й -й 

Семестр 

4-й -й 

Лекції 

22 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

68 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

2 контрольні роботи – 10 годин, курсова робота - 10  

 

1.6. Заплановані результати навчання 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

Знати: основні властивості слабозв’язаних  надпровідників та основні напрямки 

впровадження слабозв’язаних  надпровідників і збудованих на їх основі приладах ( в 

першу чергу, надпровідникових квантових інтерферометрів, або сквідів) в різноманітних 

галузях науки і техніки. 
Вміти: вести та самостійно доповнювати конспекти лекцій, опрацьовувати як 

навчальну, так і спеціальну фахову, у тому числі і періодичну наукову літературу, 

здійснювати самоконтроль якості засвоєння теоретичних знань з використанням тестів. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Ефекти Джозефсона. 

Тема 1.1. Фазова когерентність та види слабких зв’язків.  

Тема 1.2. Стаціонарний ефект Джозефсона. 

Тема 1.3. Нестаціонарний ефект Джозефсона. 

Тема 1.4. Експериментальні методи детектування джозефсонівської генерації. 

 

Розділ 2. Відгук джозефсонівського переходу на зовнішнє магнітне поле. 

Тема 2.1. Рівняння Фаррелла-Прейнджа. 

Тема 2.2. Проникнення слабкого магнітного поля в джозефсонівський перехід. 

Тема 2.3. Проникнення сильного магнітного поля в широкий джозефсонівський перехід. 

Джозефсонівські вихорі. 

Тема 2.4. Проникнення сильного магнітного поля в вузький джозефсонівський перехід. 

Максимальний дисипативний (надпровідний) струм в джозефсонівському переході. 

 

Розділ 3. Надпровідні квантові інтерферометри (сквиди). 

Тема 3.1. Симетричний двоконтактний сквид. 

Тема 3.2. Одноконтактний сквид. 

Тема 3.3. Застосування ефектів слабкої надпровідності. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 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. Ефекти Джозефсона. 

Тема 1.1. Фазова 

когерентність та 

види слабких 

зв’язків. 

8 2    6       
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Тема 1.2. 

Стаціонарний ефект 

Джозефсона.. 

14 2    12       

Тема 1.3. 

Нестаціонарний 

ефект Джозефсона. 

14 2    12       

Тема 1.4. 

Експериментальні 

методи 

детектування 

джозефсонівської 

генерації. 

15 2    13       

Разом за розділом 1 51 8    43       

Розділ 2.  Відгук джозефсонівського переходу на зовнішнє магнітне поле. 

Тема 2. 1 Рівняння 

Фаррелла-

Прейнджа. 

2 2    0       

Тема 2. 2. 

Проникнення 

слабкого магнітного 

поля в 

джозефсонівський 

перехід. 

2 2    0       

Тема 2. 3. 

Проникнення 

сильного 

магнітного поля в 

широкий 

джозефсонівський 

перехід. 

Джозефсонівські 

вихорі. 

15 2    13       

Тема 2. 4. 

Проникнення 

сильного 

магнітного поля в 

вузький 

джозефсонівський 

перехід. 

Максимальний 

дисипативний 

(надпровідний) 

струм в 

джозефсонівському 

переході. 

2 2    0       

Разом за розділом 2 21 8    13       

Розділ 3. Надпровідні квантові інтерферометри (сквиди). 

Тема 3.1. 

Симетричний 

двоконтактний 

сквид. 

2 2    0       

Тема 3.2. 2 2    0       
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Одноконтактний 

сквид. 

Тема 3.3. 

Застосування 

ефектів слабкої 

надпровідності. 

14 2    12       

Разом за розділом 3 18 6    12       

Усього годин  90 22    68       

 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 

1 Ознайомитися зі структурами і основними типами 

джозефсонівських переходів. Виконати теоретичні 

розрахунки з отримання першого фундаментального 

співвідношення Джозефсона методом Р. Фейнмана. 

8 опитування 

2 Виконати теоретичні розрахунки з отримання першого 

фундаментального співвідношення Джозефсона 

методом Л.Г. Асламазова і А.І. Ларкіна. 

8 опитування 

3 Опанувати резистивну модель джозефсонівського 

переходу. Зробити порівняльний аналіз теоретичної та 

експериментальної вольт-амперних характеристик 

джозефсонівських переходів. Опрацювати тему 

«Зворотній нестаціонарний ефект Джозефсона. 

Сходинки Шапіро». 

8 опитування 

4 Підготовка до контрольної роботи 5 контрольна 

робота  

5 Ознайомитися з прямим виявленням джозефсонівської 

генерації І.К. Янсоном, В.М. Свистуновим і 

І.Д. Дмитренко в 1964 р. (м. Харків, ФТІНТ). 

Опанувати методами аналітичного дослідження 

структури джозефсонівського вихору та  порівняльним 

аналізом структури джозефсонівських і абрикосівських 

вихорів. 

8 опитування 

6 Ознайомитися з  теоретичними і експериментальними 

роботами з вивчення  змішаних станів 

джозефсонівського переходу (лінійний ланцюжок 

джозефсонівських вихорів в широкому 

джозефсонівському переході). 

8 опитування 

7 Ознайомитися зі застосуванням надпровідних 

квантових інтерферометрів (сквидів) в вимірюваній 

техніці та медицині. Скласти уявлення про 

застосування сквидів в якості логічних елементів та 

елементів пам’яті в обчислюваній техніці. 

8 опитування 

8 Підготовка до контрольної роботи 5 контрольна 

робота  

9 Підготовка курсової роботи 10 захист 

курсової 

роботи 

 Разом  68  
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6. Індивідуальні завдання 

2 індивідуальні контрольні роботи, 1 курсова робота 

 

7. Методи контролю 

7.1. Поточний контроль – опитування і індивідуальні контрольні роботи;. 

7.2. Семестровий підсумковий контроль – екзамен. 

 

8. Схема нарахування балів 

 для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового екзамену  

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 

 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом (2), 

курсова робота 

Разом 

Т 1.1. –  

Т 1.3. 

Т 2.1 – 

Т 2.4 

Т 3.1 –  

Т 3.3 

2 х 5  балів, 

 1 х 10 балів 

  

40 

балів 

60 балів 100 

балів 

6 балів 8 балів 6 балів 

20 балів 20 балів 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

Критерії оцінювання 

1. Оцінка рівня знань: 

- глибина і міцність знань про фізику надпровідності і фізику слабозв’язаних  

надпровідників; знання основних теоретичних моделей слабозв’язаних  

надпровідників та їх основних властивостей.;  

-     рівень мислення та  вміння синтезувати знання з окремих тем; 

-     вміння складати розгорнутий план відповіді; 

-     вміння давати точні формулювання та правильно користуватись понятійним  

      апаратом фізики надпровідності; 

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

2. Оцінка навичок самостійної роботи; 

- навички пошуку необхідної літератури теоретичного та експериментального 

характеру з галузі фізики надпровідності (зокрема фізики слабозв’язаних 

надпровідників); 

- орієнтація в потоці інформації з обраної галузі та тематики; 

- навички ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту, 

виступу); 

- навички науково-пошукової роботи. 

3. Оцінка вміння застосувати знання на практиці. 

- виконання індивідуальних завдань (контрольні роботи). 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 
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оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Локтев В.М. Лекції з фізики надпровідників. Київ, 2008. - 276 с. 

2. Довгий Я. Чарівне явище надпровідність. –Львів: Євросвіт, 2000. 

3. Фізика низьких температур: навч. посібник / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 362 с. 

4. Різак В.М., Різак І.М., Рудавський Е.Я. Кріогенна фізика і техніка.– К. Наукова думка, 

2006. 

5. Говорун Т.П. Фізика конденсованого стану матеріалів / Т.П. Говорун, В.О. Пчелінцев, 

В.М. Радзієвський, Л.В. Носонова. навч. посіб. - Суми: СумДУ, 2015. - 236 с.  

6. Мазуренко Д.М. Електронна теорія речовини / К.: Вища школа, 1969. – 174 с. 

7. Заячук Д. Нанотехнології і наноструктури: навч. посіб. / Д. М. Заячук. Львів: Вид-во 

«Львівська політехніка», 2009. – 580 с. 

 
 

Допоміжна література 

 

1. Nanostructured materials and nanotechnology. Edited by Hari Singh Nalva. Academic 

Press, 2002. – 834 p. 31.  

2. Van Vlack L. H. Elements of Material Science and Engineering (Sixth edition), Addison 

Publishing Co., 1989. – 600 p. 32. Waser R. Nanoelectronics and information 

technology/ Wiley-VCH, 2005. – 1001 p. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


