
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

фізичний  факультет 
 

Кафедра  загальної фізики 

        

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                  Заступник декана  
                  з навчальної роботи 
         Момот О.В. 

         ______________________ 

          «____»____________2017  року 
 

 

 

РРООББООЧЧАА    ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 

  

ММЕЕТТООДДИИ  ЕЕККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННИИХХ  ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ  

ННААППІІВВППРРООВВІІДДННИИККООВВИИХХ  ММААТТЕЕРРІІААЛЛІІВВ 
  

для студентів 
 

галузь знань           10    Природничі науки  

                                                                      (шифр і назва) 

спеціальність       104  Фізика та астрономія   

                                                                     (шифр і назва спеціальності) 

освітній рівень           бакалавр  

                                                    (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) 

освітня програма  Фізика, Астрономія, Оптотехніка  
 

спеціалізація      фізичне матерілознавство 

 

вид дисципліни   Обов’язкова 

 

 

 

 

КИЇВ – 2017 



Робоча програма «МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ» 
(назва спеціальності) 

спеціальності    104 Фізика та астрономія,  спеціалізації  Фізичне 

матеріалознавство  

20 травня  2017 року – 12 с. 
 

Розробник: Подолян Артем Олександрович, доцент кафедри загальної фізики, 

канд. фіз.-мат. наук, доцент 
 

Робоча програма дисципліни «Методи експериментальних досліджень 

напівпровідникових матеріалів» затверджена на засіданні кафедри загальної фізики 

фізичного факультету 
 

Протокол №  10  від 25 травня 2017 року 
 

Завідувач кафедри загальної фізики 

_____________________         (Боровий М.О.) 
              (підпис)              (прізвище та ініціали) 

25 травня 2017 року 
 

 

Схвалено науково - методичною комісією фізичного факультету  
 

Протокол від «15» вересня 2017  року  № 8 

 

Голова науково-методичної комісії ____________________              (Зеленський С. Є.) 
   (підпис)         (прізвище та ініціали) 

«15» вересня 2017  року 
 
 

© ______________, 2017 рік 

© ______________, 20___ рік 

© ______________, 20___ рік 



ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Методи експериментальних досліджень 

напівпровідникових матеріалів»  

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань 10 «Природничі науки» 

спеціальності 104 «Фізика та астрономія», спеціалізації  «Фізичне 

матеріалознавство» 

Дана дисципліна нормативна за спеціалізацією «Фізичне 

матеріалознавство». 

Викладається у 8 семестрі 4 курсу бакалаврату в обсязі – 108 год. (3 кредити 

ECTS) зокрема: лекції – 16 год., лабораторні роботи – 32 год., самостійна 

робота – 60 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі. Завершується 

дисципліна заліком. 

Мета дисципліни – отриманні глибоких та систематичних знань щодо 

існуючих шляхів експериментальної характеризації напівпровідників, зокрема 

визначення параметрів дефектної системи кристалів та методів зондової 

мікроскопії. 

Завдання – засвоєння базових принципів методів характеризації 

напівпровідників, зокрема їх дефектної підсистеми, а також отримання 

практичних навичок по дослідженню оптичних, електричних, фотоелектричних 

властивостей напівпровідників та структур на їх основі. 

Структура курсу: курс включає розгляд методів визначення параметрів 

дефектів у напівпровідниках, зондових методів та виконання лабораторних 

робіт, спрямованих на характеризації напівпровідникових структур. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

1. Призначення та можливості основних методів дослідження 

дефектної структури напівпровідників та методів зондової 

мікроскопії. 

2. Фізичні процеси, на використанні яких базуються дані 

експериментальні методики. 

вміти:  

1. Проводити вимірювання таких параметрів напівпровідників, як 

провідність, ширина забороненої зони, довжина дифузії 

неосновних носіїв заряду, ефективна маса носіїв заряду. 

2. Вибирати фізичні методи дослідження напівпровідників відповідно 

до поставлених задач. 

3. Самостійно працювати з фізичною літературою. 



Місце дисципліни. Вибіркова спеціальна навчальна дисципліна „Методи 

експериментальних досліджень напівпровідникових матеріалів” є дисципліною 

вільного вибору студентів з циклу професійної та практичної підготовки 

навчального плану професійної підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (блок дисциплін «фізичне 

матеріалознавство»), напрям 6.040203 - фізика.  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для освоєння даної дисципліни 

необхідні знання та вміння, набуті студентами при вивченні курсів загальної 

фізики, математичного аналізу, квантової механіки, диференціальних та 

інтегральних рівнянь та курсів спеціального призначення. Отримані знання 

використовуються при вивчені таких курсів як «Фізика напівпровідників», 

«Дефекти в напівпровідникових та діелектричних кристалах» тощо, а також при 

виконанні наукових досліджень чи дипломних робіт. 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входить тема «Методи дослідження дефектів в 

напівпровідниках» та , у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема «Зондові методи досліджень». 

Обов’язковим для допуску до заліку є здача колоквіуму та виконання всіх лабораторних 

робіт. 
 

Оцінювання за формами контролю:  
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 8 балів Max. –50 балів Min. – 8 бали Max. – 30 балів 
Усна відповідь 0 16=6 0 16=6 
Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійну роботу  

0 22=4 0 22=4 

Виконання та здача 
лабораторних робіт 

8 45=20 8 45=20 

Колоквіум 0 20   

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання заліку обов’язково необхідно перескласти 

колоквіум та здати лабораторні роботи. 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездача 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 8 8 0 16 

Максимум 50 30 20 100 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
  Шкала відповідності  

 

 

 

 
 

 

 

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

60 – 100  Зараховано 

1 – 59 не зараховано 

  



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 

Змістовий модуль 1. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ В 

НАПІВПРОВІДНИКАХ  
 

ТЕМА 1. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ В НАПІВПРОВІДНИКАХ (52 год.) 

Метод перехідної спектроскопії локальних рівнів. Методи електронного 

парамагнітного та подвійного електронно-ядерного резонансів. Позитронно-

анігіляційна спектроскопія. Акустоелектрична нестаціонарна спектроскопія. 

Метод термостимульованих струмів. Люмінесцентні методи дослідження 

дефектів. Оптична абсорбційна спектроскопія. Методи спостереження 

дислокацій. 

Змістовий модуль 2. ЗОНДОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ТЕМА 2. ЗОНДОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ (56 год.) 

Принципи роботи скануючи зондових мікроскопів. Скануючі елементи 

зондових мікроскопів. Скануюча тунельна мікроскопія. Атомно-силова 

мікроскопія. 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

№ 

п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції лаб.зан. С/Р 

Змістовий модуль 1  Методи дослідження дефектів в напівпровідниках  

1 Метод перехідної спектроскопії локальних рівнів 2 4 7 

2 Методи ЕПР та позитронно-анігіляційної спектроскопії 2 4 7 

3 Акустоелектричні та фотоелектричні методи 2 4 7 

4 Оптичні методи дослідження точкових дефектів 2 2 7 

 Модульна контрольна робота (колоквіум)  2  

Змістовий модуль 2   Зондові методи досліджень 

5 
Оптичні та рентгенографічні методи дослідження 

дислокацій 2 4 8 

6 Принципи роботи скануючи зондових мікроскопів 2 4 8 

7 Скануюча тунельна мікроскопія 2 4 8 

8 Атомно-силова мікроскопія 2 4 8 

 ВСЬОГО 16 32 60 

 

Загальний обсяг __108___ год., в тому числі: 
Лекцій – _16__ год. 
Лабораторних занять – 32 год 
Самостійна робота - __60__ год. 
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Методи дослідження дефектів в напівпровідниках  

 

 ТЕМА 1. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ В НАПІВПРОВІДНИКАХ (52 год.) 

Лекція 1. Метод перехідної спектроскопії локальних рівнів. (2 год.) 
Теоретичні передумови DLTS-методу. Експериментальні та розрахункові процедури. 
Методи ODLTS, DLOS. 
Лабораторне заняття 1. Виконання лабораторної роботи «Вимірювання питомого 

електроопору та визначення знаку носіїв заряду в напівпровідниках»  (4 год.) 

1. Проведення інструктажу з техніки безпеки 
2. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
3. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 
4. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

Завдання для самостійної роботи. (7 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
4. Явище фотопровідності 

Література [1-3] 

Лекція 2. Методи ЕПР та позитронно-анігіляційної спектроскопії. (2 год.) 
Теоретичні передумови та схема вимірювань при використанні методу електронного 
парамагнітного резонансу. Метод подвійного електронно-ядерного резонансу. 
Позитронно-анігіляційна спектроскопія.  
Лабораторне заняття 2. Виконання лабораторної роботи «Визначення параметрів 

напівпровідників методом фотопровідності»  (4 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 
4. Захист попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Завдання для самостійної роботи. (7 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
4. Метод Холла для вивчення концентрації дефектів. 

Література [1-3] 

Лекція 3. Акустоелектричні та фотоелектричні методи. (2 год.) 
Акустоелектрична нестаціонарна спектроскопія. Метод термостимульованих струмів. 
Метод диференціальних коефіцієнтів ВАХ.  
Лабораторне заняття 3. Виконання лабораторної роботи «Визначення дифузійної довжини 

неосновних носіїв заряду в напівпровідниках методом світлового зонду»  (4 год.) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 



4. Захист попередньо виконаних лабораторних робіт. 
Завдання для самостійної роботи. (7 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
4. Визначення параметрів дефектів за даними акустоелектричних досліджень. 

Література [1-3] 

Лекція 4. Оптичні методи дослідження точкових дефектів. (2 год.) 
Інфрачервона спектроскопія. Люмінісцентні методи дослідження дефектів. Оптична 
абсорбційна спектроскопія. 
Лабораторне заняття 4. Виконання лабораторної роботи «Визначення параметрів 

напівпровідників за спектрами оптичного поглинання»  (2 год.) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 
4. Захист попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Лабораторне заняття 5. Модульний контроль (2 год.) 

1. Модульна контрольна робота (колоквіум). 
Завдання для самостійної роботи. (7 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
4. Методи прецезійного зважування та вимірювання сталою кристалічної гратки як 

способи характеризації дефектної підсистеми. 
Література [1-3,5] 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 (виносяться на колоквіум) 

1. Метод перехідної спектроскопії локальних рівнів.  
2. Електронний парамагнітний та подвійний електронно-ядерний резонанси. 
3. Позитронно-анігіляційна спектроскопія.  

4. Акустоелектрична нестаціонарна спектроскопія.  
5. Метод термостимульованих струмів.  
6. Люмінесцентні методи дослідження дефектів.  
7. Оптична абсорбційна спектроскопія. 
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Зондові методи досліджень 

 

 ТЕМА 1. ЗОНДОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ (56 год.) 

Лекція 5. Оптичні та рентгенографічні методи дослідження дислокацій. (2 год.) 



Методи вибіркового та проекційного травлення. Метод декорування. Поляризаційно-
оптичний метод. Метод Берга-Баррета. Метод Ленга. Метод Бормана. Метод 
автоіонної мікроскопії. 
Лабораторне заняття 6. Виконання лабораторної роботи «Визначення часу життя 

неосновних носіїв заряду в напівпровідникових структурах за спектральною залежністю 

струму короткого замикання»  (4 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

4. Захист попередньо виконаних лабораторних робіт. 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
4. Основні характеристики сонячних елементів. 

Література [1,3,5] 

Лекція 6. Принципи роботи скануючи зондових мікроскопів. (2 год.) 
Принципи роботи скануючи зондових мікроскопів. Принципи прецизійного переміщення 
зонду та зразка. Скануючі елементи зондових мікроскопів.  
Лабораторне заняття 7. Виконання лабораторної роботи «Порівнювальні дослідження 

спектрів фотолюмінесценції в напівпровідниках з дефектами структури»  (4 год.) 

5. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
1. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 
2. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

3. Захист попередньо виконаних лабораторних робіт. 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
4. Типи гетероструктур. 

Література [3,4,6] 

Лекція 7. Скануюча тунельна мікроскопія. (2 год.) 
Тунелювання носіїв між зондом та зразком. Режими роботи тунельного зондового 
мікроскопу. Методи виготовлення зондів. Локальні вимірювання роботи виходу, вольт-
амперних характеристик, густини станів енергетичного спектру електронів. 
Лабораторне заняття 8. Виконання лабораторної роботи «Визначення ефективної маси 

вільних носіїв заряду в напівпровідниках методом термо-ерс. Термоелектричний 

холодильник.»  (4 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

4. Захист попередньо виконаних лабораторних робіт. 
Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 



3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

4. Термоелектричні явища в напівпровідниках. 
Література [3,4,6] 

Лекція 8. Атомно-силова мікроскопія. (2 год.) 
Принцип атомно-силової мікроскопії (АСМ). Метод реєстрації сигналу. Контактні 
квазістатичні методи АСМ. Коливальні АСМ методики. 
Лабораторне заняття 9. Виконання лабораторної роботи «Визначення швидкості 

поверхневої рекомбінації на гетерограниці SiO2/Si»  (4 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у даній роботі. 

3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 
4. Захист попередньо виконаних лабораторних робіт. 

Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
4. Ближньопольова оптична мікроскопія. 

Література [3,4,6] 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Методи вибіркового та проекційного травлення. 
2. Метод декорування. Поляризаційно-оптичний метод.  
3. Рентгенівські методи дослідження дефектів. 
4. Метод автоіонної мікроскопії. 

5. Скануючі елементи зондових мікроскопів. 
6. Скануюча тунельна мікроскопія. Загальний принцип роботи. Роздільна здатність. 
7. Скануюча тунельна мікроскопія. Методи виготовлення зондів. Методи вимірювання 

локальної роботи виходу, вольт-амперних характеристик, локальної густини станів. 

8. Атомно-силова мікроскопія. Загальний принцип роботи. Контактна АСМ. 

Дослідження локальної жорсткості. 

9. Атомно-силова мікроскопія. Коливальні методики. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

На залік виносяться контрольні запитання змістових модулів 1 та 2. 
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