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1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними поняттями фізичної хімії
конденсованого стану як то: класифікація твердих тіл за типом хімічного зв‘язку, розрахунок
повної енергії іонних кристалів, характер теплових коливань атомів та термодинамічні
функції твердих тіл, теорія вільних електронів Друде та теорія металів Зоммерфельда та
наслідки, що випливають із застосування принципу Паулі та статистики Фермі-Дірака до
електронів провідності в металах, електронна теплоємність, парамагнітна сприйнятливість
електронів провідності, основні положення зонної теорії.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни.
Даний спецкурс базується на використані знань отриманих в попередніх курсах з
кристалохімії ( структура, системи кристалохімічних радіусів, модель щільного пакування
атомів), квантової хімії (будова атомів, система квантових чисел для електронів, принцип
Паулі, рівняння Шредінгера), фізики (хвильові властивості частинок, гіпотеза де Бройля),
математики (основи диференціального та інтегрального обчислення, диференціальні
рівняння), термодинаміки в рамках загального курсу “Фізична хімія”
3. Анотація навчальної дисципліни.
Предмет навчальної дисципліни “Фізична хімія конденсованого стану» побудований
таким чином, щоб дати студентам уявлення про фізичні принципи формування структури та
властивостей твердих тіл в залежності від хімічного звязку та електронної структури атомів.
В першій частину курсу розглядаються питання класифікації твердих тіл, природа
сил відштовхування та притяжіння, типи модельних потенціалів міжчастинкової взаємодії та
їх використання при розрахунку рівноважних властивостей кристалів інертних газів та
іонних кристалів, системи кристалохімічних радіусів, роль коливань атомів у формування
тплових властивостей твердих тіл, моделі теплоємності Ейнштейна та Дебая. Друга частина
курсу рисвячена розгляду особливостей металічного звязку та його ролі у визначені
властивостей металів, класична модель металів Друде, квантова теорія вільного електрону,
модель Зоммерфельда, роль принципу Паулі у формуванні енергетичного спектра електронів,
властивості електронного газу в основному стані ( Т=0 К), застосування статистики ФерміДірака для опису електронної підсистеми, електронна теплоємність та парамагнетизм
металів, вплив періодичного потенціалу кристалічної гратки на поведінку електронів
провідності, основи зонної теорії твердих тіл. Засвоєння цих понять необхідно для більш
осмисленого розуміння властивостей твердих тіл та їх можливого практичного за
стосування.
4. Завдання (навчальні цілі):
- сформувати загальні уявлення про електростатичну природу міжатомної взаємодії,
пріоритетну роль хімічного звязку у визначені властивостей та кваліфікації твердих тіл;
- сформувати уявлення про природу сил притяжіння та відштовхування в кристаллах
інертних газів та іонних кристалах, методологією аналітичної оцінки та розрахунку
рівноважних властивостей зазначених типів твердих тіл;
- ознайомити студентів із існуючими системами кристалохімічних радіусів та їх
використання для розрахунку границь стабільності іонних структур та оцінки можливого
типу хімічного звязку конкретної бінарної сполуки;
- ознайомити студентів із пріоритетною ролю коливань атомів у формуванні
термодинамічних властивостей твердих тіл, теоріями теплоємності Ейнштейна та Дебая та їх
практичним використанням;
- ознайомлення з основними положеннями електронної теорії металів Друде-Лоренца
та Зоммерфельда, роллю принципа Паулі у заповненні енергетичних рівнів електронами
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провідності, застосуванням статистики Фермі-Дірака для розрахунку властивостей
електронного газу;
- розгляд питання стосовно впливу періодичного потенціалу кристалічної гратки
металів на рух електронів провідності, функції Блоха, енергетичний спектрт електронів, зони
Брілюена, основні положення зонної теорії металів.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результати навчання
(1 - знати; 2 - вміти; 3- комунікація; 4 автономність та відповідальність)
Код

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
2.1

Результати навчання
Знати та розуміти фізичні
принципи класифікації твердих тіл
та її взаємозвязок з природою
хімічного звязку, роль
енергетичного фактора та фактора
щільності пакування атомів у
формування структури та
властивостей твердих тіл.
Знати та розуміти специфіку
формування кристалів інертних
газів, іонних та ковалентних
кристалів, металів, природу сил
притяжіння та відштовхування,
типи модельних потенціалів
міжатомної взаємодії.
Знати методологію розрахунку
рівноважних властивостей
кристалів інертних газів, іонних
кристалів та металів.
Знати та розуміти роль теплових
коливань атомів у формуванні
термодинамічних властивостей
твердих тіл.
Знати та розуміти специфіку
металічного звязку та його роль у
формувані властивостей металів,
основи теорії Друде, її можливості
та недоліки.
Знати основи теорії
Зоммерфельда, квантовомеханічний підхід для опису
поведінки електронів провідності,
роль принципу Паулі в пояснені
електронної теплоємності та
парамагнетизму металів.
Знати та розуміти основні засади
зонної теорії твердих тіл.
Здійснювати теоретичний
розрахунок повної енергії іонних

Методи
Форма (та/або
Відсоток у
оцінювання* та
методи і технології)
підсумковій
порогів
викладання і
оцінці з
критерій
навчання)
дисципліни
оцінювання

Лекції, практичні
заняття,
самостійні роботи

ПТК, ОДР,
ПЕ

7

Лекції, практичні
заняття,
самостійні роботи

ПТК, ОДР,
ПЕ

7

Лекції, практичні
заняття,
самостійні роботи

ПТК, ОДР,
ПЕ

10

Лекції, самостійні
роботи

ПТК, ОДР,
ПЕ

10

Лекції, практичні
заняття,
самостійні роботи

ПТК, ОДР,
ПЕ

8

Лекції, лабораторний практикум,
самостійні роботи

ПТК, ОДР,
ПЕ

14

Лекції, самостіні
роботи
Практичні
заняття,

10
ПТК, ОДР,
ПЕ

6

5

2.3

2.4

3.1

4.1

Вміти пояснити зв’язок між
будовою та властивостями речовин.

самостійні роботи

Практичні
заняття,
самостійні роботи

ПТК, ОДР,
ПЕ

5

Лекції, практичні
заняття,
самостійні роботи

ПТК, ОДР,
ПЕ

5

Лекції, практичні
заняття,
самостійні роботи

ПТК, ОДР,
ПЕ

5

ОДР

5

ОДР

8

Здатність до фахового спілкування
Лекції, практичні
в діалоговому режимі з колегами та
заняття
цільовою аудиторією.
Здатність вчитись самостійно та
Практичні
самовдосконалюватися, нести
заняття,
відповідальність за власні
самостійні роботи
судження та результати.
* групові письмові тематичні контрольні роботи (ПТК)
обов’язкові домашні (самостійні) роботи (ОДР)
письмовий екзамен (ПЕ)

6. Співвідношення
результатами навчання

результатів

навчання

Результати навчання
дисципліни(код)

дисципліни

із

програмними

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
4.1

2.2

кристалів, усвідомлено
використовувати системи
кристалохімічних радіусів для
прогнозування можливого типу
хімічно звязку конкретної
речовини, оцінювати шільність
пакування атомів та параметри
локального оточення атомів
кристалів відомої структури.
Використовувати набуті знання та
вміння для розрахунків,
відображення та моделювання
фізико-хімічних систем та
процесів, обробки
експериментальних даних.
Вміти розраховувати температуру
Фермі та характеристичну
температуру Дебая металів за
експериментальними даними
теплоємності.

Програмні результати
навчання (назва)
Знання
Базові методологічні знання та розуміння основ + + + + + +
хімії та суміжних галузей знань.
Здатність розуміти та інтерпретувати основи
фізики та математики на рівні, достатньому для
використання їх у різних сферах хімії.
Знання хімічної термінології та номенклатури,
спроможність
описувати
хімічні
дані
у
символьному вигляді.

+ +
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Знання основних типів хімічних реакцій та їх
характеристики.
Здатність пояснити зв’язок між будовою та
властивостями речовин.
Знання та розуміння періодичного закону та +
періодичної
системи
елементів,
здатність
описувати, пояснювати та передбачати властивості
хімічних елементів та сполук на їх основі.
Знання основних принципів квантової механіки, +
здатність застосовувати їх для опису будови атома,
молекул та хімічного зв’язку
Базові знання принципів і процедур фізичних,
хімічних, фізико-хімічних методів дослідження,
типового обладнання та приладів.
Знання основ планування та проведення
експериментів, методики та техніки приготування
розчинів та реагентів.
Знання основних принципів термодинаміки,
здатність до їх застосування для вирішення
конкретнх завдань.
Здатність описувати властивості аліфатичних,
ароматичних,
гетероциклічних
та
органометалічних сполук, пояснювати природу та
поведінку функціональних груп в органічних
молекулах.
Знання основних шляхів синтезу в органічній хімії,
включаючи
функціональні
групові
взаємоперетворення та формування зв’язку карбонкарбон, карбон-гетероатом.
Уміння
Здійснювати критичний аналіз, оцінювати дані та
синтезувати нові ідеї.
Здійснювати
експериментальну
роботу
під
керівництвом, з метою перевірки гіпотез та
дослідження явищ і хімічних закономірностей.
Спроможність використовувати набуті знання для
розрахунків, відображення та моделювання фізикохімічних
систем
та
процесів,
обробки
експериментальних даних.
Виконувати комп’ютерні обчислення, що мають
відношення до хімічних проблем, використовуючи
стандартне та спеціальне програмне забезпечення,
навички аналізу та відображення результатів.
Працювати самостійно або в групі, отримати
результат у межах обмеженого часу з наголосом на
професійну сумлінність та наукову доброчесність.
Демонструвати знання та розуміння основних
фактів, концепцій, принципів та теорій з фізичної
хімії конденсованого стану..

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+

+
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Використовувати свої знання та розуміння на
практиці для вирішення задач та проблем відомої
природи.
Готувати розчини та реагенти, планувати та
здійснювати хімічні експерименти.
Інтерпретувати експериментально отримані дані та
співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії.
Здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел
інформації та фахової літератури.
Використовувати набуті знання та компетенції з
хімії в прикладному полі, базові інженернотехнологічні навички.
Комунікація
Здатність до фахового спілкування в діалоговому
режимі з колегами та цільовою аудиторією.
Вміння коректно використовувати мовні засоби в
професійній діяльності
залежно від
мети
спілкування.
Вміння відображати результати своїх наукових
досліджень у письмовому вигляді.
Здатність до презентації результатів своїх
досліджень.
Здатність працювати в міждисциплінарній команді,
мати навички міжособистісної взаємодії.
Здатність використовувати сучасні інформаційнокомунікаційні технології при спілкуванні, а також
для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних.
Автономія та відповідальність
Здатність
вести
професійну діяльність
з
найменшими ризиками для навколишнього
середовища.
Здатність діяти соціально відповідально та
громадянсько свідомо на основі етичних
міркувань.
Здатність
вчитись
самостійно
та
самовдосконалюватися, нести відповідальність за
власні судження та результати.
Здатність приймати обґрунтовані рішення та
рухатися до спільної мети.
7. Схема формування оцінки
7.1. Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання
1.1. активність під час лекції;
1.2. активність під час практичних занять;
1.3. активність під час лабораторних занять;
1.4. виконання домашньої самостійної роботи;
1.5. написання модульної контрольної роботи.
- підсумкове оцінювання
залік за результатами роботи в семестрі.

+

+

+
+

+

+

+
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7.2 Організація оцінювання (за формами контролю згідно з графіком навчального процесу):

Усна відповідь
Доповнення
Виконання домашньої
самостійної роботи
Модульна контрольна робота 1
Модульна контрольна робота 2
Підсумкова контрольна робота

Змістовий
модуль1
Min. – Max. –
22
38
бали
балів
4
8
2
4
8
14
8

Змістовий
модуль 2
Min. – Max. –
26
42
бали
балів
4
8
2
4
12
18

Підсумкова
контрольна
робота
Min. – Max. –
12
20
балів
балів

12
8

12
12

20

Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критичнорозрахунковий мінімум (60 балів) для заліку допускається написання реферату за темами домашньої
самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МКР, за яку отримана
незадовільна оцінка, з дозволу деканату (за наявності поважної причини, що не дозволила
вчасно та якісно виконати домашню роботу або підготуватися до МКР).
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються
у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній
системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року
7.3. Шкала відповідності оцінок
За 100 – бальною шкалою
90 – 100
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
1 – 59

За національною шкалою

Зараховано

не зараховано
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Самостійна
робота

Практичні
заняття

Назва лекцій

лекції

№ лекції

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І "Класифікація твердих тіл. Коливання атомів та теплові
властивості кристалічної гратки металів"
Принципи класифікації твердих тіл. Енергія зв‘язку.
1
Кристали інертних газів – структура та властивості. Сили Ван 2
1
6
дер Ваальса. Рівноважні властивості кристалів інертних газів.
2

Іонні кристали: структура та властивості. Електростатична
енергія. Стала Маделунга. Повна енергія іонних кристалів.

2

3

Границі стабільності іонних структур. Кристали з ковалентним
типом зв‘язку – особливості структури та міжатомної взаємодії.
Ступінь ковалентності Системи крисмталохімічих радіусів та їх
практичне застосування.

2

4

5

6

7

8

9

8

2

Коливання атомів в одномірному ланцюжку з атомів одного
сорту. Функція розподілу коливань по частоті Акустичні та 2
оптичні коливання. Кристалічна гратка, зони Бріллюена.
Термодинамічні функції кристалічної гратки, атоми якої
здійснюють коливання. Моделі теплоємності Ейнштейна.та 2
2
Дебая. Контрольна робота №1
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ "Метали. Зонна теорія твердих тіл"
Металічний стан та його особливості. Основні положення
моделі вільних електронів Друде Електропровідність та
2
теплопровідність металів в інтерпретації моделі Друде
(закони Ома та Відемана-Франца).
Застосування статистики Максвела-Больцмана до електронів
провідності в металах. Недоліки моделі Друде. Квантова
2
2
теорія вільного електрону. Модель металів Зоммерфельда.
Властивості електронного газу в основному стані (Т=0 К).
Застосування статистики Фермі-Дірака до електронів в
металах (T = 0 K). Середня енергія електронів та її
2
2
температурна залежність. Електронна теплоємність металів.
Метод адіабатичного розмагнічування.
Енергетичний спетр електрона в періодичному потенціалі
кристалічної гратки металу та його фізична інтерпретація.
2
Заповнення електронами зон Бріллюєна.
Контрольна робота №2.

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекції – 18 год.
Практичні заняття - 9 год
Консультації – 1 год.
Самостійна робота - 62 год.

6

4

8

5

7

10

8

10
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