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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Фізика низькотемпературних і високотемпературних 

надпровідників» складена відповідно до освітньо-професійної програми  підготовки  

магістрів                                                                                      .  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

спеціальності 104 Фізика та астрономія  

(шифр, назва спеціальності) 

спеціалізації 

__________________________________________________________________________ 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладення навчальної дисципліни є викладення сучасних уявлень про 

фізику надпровідності і основ мікроскопічної теорії надпровідності Бардіна-Купера-

Шриффера. Розглядаються мікроскопічна теорія надпровідності (БКШ) та її зв’язки з 

феноменологічною теорією надпровідності Гінзбурга-Ландау. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення  

Основні завдання вивчення дисципліни є навчити студентів проводити самостійні 

дослідження на стадії виконання дипломних робіт, а також дати необхідну базу для 

подальшого більш глибокого вивчення фундаментальних та прикладних аспектів фізики 

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 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

24 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

0 год.   год. 

Лабораторні заняття 

0 год.  год. 

Самостійна робота 

66 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

2 контрольні роботи – 10 год., 1 курсова робота – 10 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких 

результатів навчання: 
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знати: основні методи і виводи мікроскопічної теорії надпровідності (БКШ), та 

способи їх використання для обробки сучасних експериментів в фізиці 

низькотемпературних надпровідників. 

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.Основний стан надпровідника в моделі Бардіна-Купера-Шриффера (БКШ). 

Тема 1.1. Електрон-фонона взаємодія. Теорема Купера. 

Тема 1.2. Енергія зв’язку куперовських пар. Ширина енергетичної щілини. 

Тема 1.3. Енергія основного стану надпровідника. 

 

Розділ 2. Елементарні збудження в низькотемпературних надпровідниках зі слабким 

зв’язком. 

Тема 2.1. Елементарні збудження в надпровідниках. 

Тема 2.2. Енергетичний спектр елементарних збуджень в надпровідниках. 

Тема 2.3. Елементарні збудження зі змінним дрібним електричним зарядом. 

 

Розділ 3. Вплив температури на надпровідний стан металевого провідника. 

Тема 3.1. Залежність ширини енергетичної щілини надпровідників від температури. 

Тема 3.2. Канонічне співвідношення між температурою та шириною енергетичної 

щілини при температурі, що дорівнює нулю. 

 

Розділ 4. Незгасаючий струм в надпровідниках і ефект Мейсснера-Оксенфельда. 

Тема 4.1. Густина незгасаючого струму в надпровідниках при наявності зовнішнього 

магнітного поля. 

Тема 4.2. Мікроскопічна теорія Мейсснера-Оксенфельда. 

 

Розділ 5. Класична надпровідність - «слабка» надпровідність БКШ і 

високотемпературні надпровідники (ВТНП) - надпровідники з сильним зв'язком 

Тема 5.1. Електроопір нормальних металів.  

Тема 5.2. Магнітні властивості надпровідників 1-го і 2-го роду. Вихори Абрикосова.  

         Тема 5.3. Передумови існування високотемпературної надпровідності.  

         Тема 5.4. Кристалічна структура YBa0Cu3O7-δ (YBCO) і Bi2Sr2Ca2Cu3O8 + δ (BiSCCO). 

Фазовая діаграма ВТНП. Поняття про псевдощілину. Експериментальне спостереження 

зниження щільності станів на рівні Фермі (DOS) в ВТНП. 

           Тема 5.5. Основні підходи до теоретичного розгляду ВТНП.  

Особливості електронної та зонної структури ВТНП. Теоретичні моделі ВТНП: Нефермі- 

рідинні моделі. ВТСП-сістеми з ЕФВ. Псевдощілина в ВТНП. Концепція локальних пар в 

ВТНП.  

          Тема 5.6. Теоретичні основи флуктуаційної провідності.  

Флуктуаційна теорії Асламазова-Ларкина, Маки-Томпсона і Хікамі-Ларкина. 

Флуктуаційна провідність в класичних надпровідниках Магнетоопір в 

високотемпературних надпровідниках. 

  

Розділ 6. Основні експериментальні результати дослідження купратних ВТНП.  

Тема 6.1. Дослідження флуктуаційної провідності в YBCO і BiSCCO. Величина 

співвідношення БКШ 2Δ(0)/kBTc в купратах.  
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Тема 6.2. Теорії Зайцева і Вонга-Чину. Незвичайна температурна залежність 

надпровідної щілини в купратах. Температурна залежність псевдощілини в купратах. Роль 

взаємодії надпровідності і магнетизму в формуванні псевдощілини. 

Тема 6.3. Специфіка електронних систем з малою щільністю носіїв заряду. Бозе 

Ейнштейнівська конденсація. Розрахунок величини і температурної  залежності 

псевдощілини.  

 

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. Основний стан надпровідника в моделі Бардіна-Купера-Шриффера (БКШ). 

Тема 1.1 Електрон-

фонона взаємодія. 

Теорема Купера. 

6 1    5       

Тема 1.2. Енергія 

зв’язку куперовських 

пар. Ширина 

енергетичної 

щілини.. 

1 1    0       

Тема 1.3. Енергія 

основного стану 

надпровідника. 

7 2    5       

Разом за розділом 1 14 4    10       

Розділ 2.  Елементарні збудження в низькотемпературних надпровідниках зі слабким 

зв’язком. 

Тема 2. 1. 

Елементарні 

збудження в 

надпровідниках. 

4 1    3       

Тема 2. 2. 

Енергетичний спектр 

елементарних 

збуджень в 

надпровідниках.. 

5 2    3       

Тема 2. 3. 

Елементарні 

збудження зі змінним 

дрібним електричним 

зарядом. 

6 1    5       

Разом за розділом 2 15 4    11       

Розділ 3. Вплив температури на надпровідний стан металевого провідника. 

Тема 3.1. Залежність 

ширини енергетичної 

щілини 

надпровідників від 

температури 

4 1    3       

Тема 3.2. Канонічне 1 1           
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співвідношення між 

температурою та 

шириною 

енергетичної щілини 

при температурі, що 

дорівнює нулю. 

Разом за розділом 3 5 2    3       

Розділ 4. Незгасаючий струм в надпровідниках і ефект Мейсснера-Оксенфельда. 

Тема 4.1. Густина 

незгасаючого струму 

в надпровідниках при 

наявності 

зовнішнього 

магнітного поля. 

4 1    3       

Тема 4.2. 

Мікроскопічна теорія 

Мейсснера-

Оксенфельда. 

1 1    0       

Разом за розділом 4 5 2    3       

Розділ 5. Класична надпровідність - «слабка» надпровідність БКШ і 

Тема 5.1. 

Електроопір 

нормальних металів.  

3 1    2       

Тема 5.2. 

Магнітні властивості 

надпровідників 1-го і 

2-го роду. Вихори 

Абрикосова.  

6 1    5       

Тема 5.3. Передумови 

існування 

високотемпературної 

надпровідності. 

6 1    5       

Тема 5.4. Кристал. 

структура YBCO і 

(BiSCCO). Фазовая 

діаграма ВТНП. 

Поняття про псевдо-

щілину. Експерим. 

спостереж. зниження 

щільності станів на 

рівні Фермі (DOS) в 

ВТНП.     

5 1    4       

Тема 5.5. Основні 

підходи до теор. 

розгляду ВТНП.  

Особливості електор. 

та зонної структури 

ВТНП. Теоретичні 

моделі ВТНП: 

Нефермі-рідинні 

моделі. ВТСП-

7 2    5       
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сістеми з ЕФВ. 

Псевдощілина в 

ВТНП. Концепція 

локальних пар в 

ВТНП.  

Тема 5.6. Теоретичні 

основи флуктуаційн. 

провідності.  

Флуктуаційна теорії 

Асламазова-Ларкина, 

Маки-Томпсона і 

Хікамі-Ларкина. 

Флукт. провідність в 

класичних НП. 

Магнетоопір в ВТНП. 

6 1    5       

Разом за розділом 5 33 7    26       

Розділ 6. Основні експериментальні результати дослідження купратних ВТНП.  

Тема 6.1. Дослідж.  

Флуктуац.провідності 

в YBCO і BiSCCO. 

Величина співвіднош 

БКШ 2Δ(0)/kBTc в 

купратах.  

6 1    5       

Тема 6.2. 

Теорії Зайцева і 

Вонга-Чину. 

Незвичайна температ. 

залежність НП 

щілини в купратах. 

Температ. залежність 

псевдощілини в 

купратах. Роль 

взаємодії НП-сті і 

магнетизму в 

формуванні 

псевдощілини. 

6 2    4       

Тема 6.3. 

Специфіка 

електронних систем з 

малою щільністю 

носіїв заряду. Бозе 

Ейнштейнівська 

конденсація. 

Розрахунок величини 

і температурної  

залежності 

псевдощілини.  

6 2    4       

Разом за розділом 6 18 5    13       

Усього годин  90 24    66       
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4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.   

 Разом   

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 

1. Ознайомитися з модельною задачею Купера. Вивчити 

зв'язок критичного термодинамічного магнітного поля 

з характерними параметрами надпровідників. 

Дослідити внесок куперівської пари в повну енергію 

надпровідності. 

5 опитування 

2. Студіювати тему «Закон дисперсії квазіелектронів та 

квазідірок  в надпровідниках». Вивчити поняття 

густини станів елементарних збуджень та навчитися 

обчислювати густину станів зі змінним дрібним 

електричним зарядом при температурі, що 

відрізняється від нуля. 

5 опитування 

3. Опрацювати тему «Ефективна та дійсна хвильова 

функція системи надпровідних електронів». 

5 опитування 

4 Ознайомитись з двома типами низькотемпературних 

надпровідників (НТНП). Опрацювати тему «Параметр 

Гінзбурга-Ландау». 

5 опитування 

5. Опрацювати питання історії відкриття ВТНП та  

основних властивостей, що відрізняють ВТНП від 

НТНП. Ознайомитися з теорією Імрі-Ківелсона і 

Рандерья, її положеннями, витоками  і 

експериментальними підтвердженнями. 

2 контрольна 

робота 

6. Опрацювати тему «Флуктуаційна провідність в 

гранульованих надпровідниках».  

3 опитування 

7 Опрацювати тему «Флуктуаційна провідність в 

ВТНП». Дослідити ефекти, що вказують на існування 

спарених ферміонів в ВТНП вище Тс. 

3 опитування 

8 Вивчити фізичні, теплові, електромагнітні властивості  

низькотемпературних надпровідників. 

2 опитування 

9 Опрацювати тему «Магнітні властивості 

надпровідників 1-го і 2-го роду». 

2 опитування 

10 Дослідити температурні залежності довжини 

когерентності ε (Т) і глибини проникнення магнітного 

поля λ (Т) в НТНП. 

2 контрольна 

робота 

11  Вивчити феномен сильно зв'язаних бозонів в ВТНП. 4 опитування 

12 Студіювати константу ЕФВ в теорії Бардіна-Купера-

Шриффера (БКШ). Дослідити параметри і особливості  

псевдощілини на фазовiй діаграмi ВТНП  як наслiдок 

зниження щільності станів на рівні Фермі (DOS) в 

ВТНП. 

2  

13 Опрацювати тему «Магнетоопір в 

високотемпературних надпровідниках». 

3 опитування 
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14 Дослідити особливості  поведінки електронних систем 

з малою щільністю носіїв заряду та сильно зв'язаних 

бозонів в ВТНП в рамках Бозе Ейнштейнівської 

конденсації. 

5 опитування 

15 Вивчити роль взаємодії надпровідності і магнетизму в 

формуванні псевдо щілини. Ознайомитися з 

тлумаченням псевдощілини  в моделі локальних пар. 

4 опитування 

16 Навчитися робити розрахунок величини і 

температурної  залежності псевдощілини. 

4 опитування 

17 Підготовка курсової роботи 10 захист 

курсової 

роботи 

 Разом 66  

 

6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні контрольні і курсові роботи 

 

7. Методи контролю 

7.1. Поточний контроль – опитування, контрольні роботи, курсова робота; 

7.2. Семестровий підсумковий контроль – екзамен. 

 

8. Схема нарахування балів 

 для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового екзамену  

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Розділ 

1 

Розділ 

2 

Розділ 

3 

Розділ 

4 

Розд. 

5 

Розд. 

6 

Контрол.

роботи, 

передбач. 

навч. 

планом 

Індиві

дуаль

не 

завдан

ня 
Екзам

ен 
Т1.1 

Т1.2 

Т1.3 

Т2.1 

Т2.2 

Т2.3 

Т3.1 

Т3.2 

Т4.1 

Т4.2 
Т5.1- 

Т5.6 

Т6.1-

Т.6.3 

2 х5 

балів = 

10 

балів 

15 100 

5 5 5 5 5 5 60 

30балів 

Разом за семестр 40 балів 

 

Критерії оцінювання 

 

1.  Низький рівень (оцінка-незадовільно). Студент не описує явища, не виявляє знання і 

розуміння основних положень курсу. Не виконує в повній мірі індивідуальні завдання 

(контрольні і курсову роботи).  

2.  Середній рівень (оцінка-задовільно). Студент описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на матеріалах підручника, лекціях викладача, виявляє знання і 

розуміння основних положень (законів, теорій), розв'язує прості задачі. Під час 

виконання індивідуальних робіт демонструє навички в роботі з джерелами інформації. 

3. Достатній рівень (оцінка-добре). Студент може застосовувати знання в стандартних 

ситуаціях, з допомогою викладача аналізує одержані результати під час розв'язування 

задачі. Демонструє достатній рівень володіння практичними уміннями та навичками, які 
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виявляються під час виконання контрольних робіт. Уміє пояснити явища, здійснювати 

аналіз, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити висновки. Під час виконання 

індивідуальних робіт демонструє навички в роботі з джерелами інформації, 

самостійність мислення. Екзаменаційна робота виконана з незначними помилками. 

4. Високий рівень (оцінка-відмінно). Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує його на практиці в стандартних ситуаціях (опитування, виконання контрольних 

робіт, виконання індивідуальних завдань) та під час підсумкового контролю, наводить 

аргументи на підставі своїх думок. Студент самостійно оцінює фізичні явища, факти, 

виявляючи особисту думку і аналіз, знаходить джерела інформації і використовує 

одержані знання і уміння під час виконання індивідуальних завдань. Екзаменаційна робота 

мітить вичерпні відповіді на теоретичні питання і правильні розв’язки практичних задач.  

 

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 

9. Рекомендована література 

Основна література 

 

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

2. Свідзинський А.В. Мікроскопічна теорія надпровідності. Монографія. Луцьк: 

Волинський держ. ун-т, 2011. – 420 с. 

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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


