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1 Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить 
виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 
визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 
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2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 
3 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 
науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 
із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 
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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань щодо принципів роботи 
та можливих шляхів реалізації електронних приладів, розміри яких знаходяться у 
нанометровому діапазоні. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основи квантової механіки, фізику напівпровідників, загальну фізику (розділи 
«Електрика та магнетизм», «Атомна фізика»), принципи роботи класичних електронних 
пристроїв, структуру електронних оболонок як ізольованих атомів, так і при їх 
включенні в періодичні структури. 

2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, диференційних та 
інтегральних рівнянь, квантової механіки для розв’язку рівнянь та для опису систем 
зниженої розмірності, аналізувати зонні схеми. 

3. Володіти елементарними навичками побудови зонної схеми, обчислення коефіцієнта 
тунелювання, оцінки величини струму. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках курсу «Напівпровідникова наноелектроніка»» розглядаються вплив обмеженої 
розмірності на процеси перенесення заряду, та шляхи реалізації функції, передбачених в 
класичних електронних пристроях, за допомогою структур зменшеного розміру. Метою 
вивчення дисципліни є отримання глибоких та систематичних знань щодо принципів роботи 
та можливих шляхів реалізації електронних приладів, розміри яких знаходяться у 
нанометровому діапазоні. Навчальна задача курсу полягає у засвоєнні принципів роботи одно 
електронних, молекулярних, спінових та вуглецевих наноелектронних елементів. Методи 
викладання:  лекції,  консультації. Методи оцінювання: опитування в процесі лекції, модульні 
контрольні роботи, іспит. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок 
(40%) та іспиту (60%). 
4. Завдання (навчальні цілі) – засвоєння студентами основних особливостей квантового 
перенесення заряду, особливостей скейлінгу, механізмів молекулярної провідності, 
принципів роботи спін тронних пристроїв. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 
заходів оцінювання) 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація∗; 4. автономність 

та відповідальність∗) Методи викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Отримання знань щодо перенесення 
заряду в структурах з обмеженою 
розмірністю.  

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

20 

1.2 Отримання знань про молекулярну та 
вуглецеву наноелектроніки. 

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

20 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                           
∗ заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

 + +    
      
      

7. Структура курсу 
Курс складається з 2-х змістових модулів: «Перенесення заряду в структурах з обмеженою 
розмірністю», який включає в себе 8 лекцій та «Молекулярна та вуглецева електроніка», який 
складається з 6 лекцій. 

 
8. Схема формування оцінки: 
8.1 Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  
1.  Опитування під час першого змістового модуля (5 балів).  
2.  Модульна контрольна робота 1 (15 балів).  
1.  Опитування під час другого змістового модуля (5 балів).  
2.  Модульна контрольна робота 2 (15 балів).  
              

- підсумкове оцінювання у формі екзамену (60 балів) 
 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену4: (обов’язкове проведення екзаменаційного 
оцінювання в  письмовій формі) 
 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) екзамен Підсумкова оцінка 
Мінімум 12 12 36  60 
Максимум 20 20 60 100 

у випадку комплексного екзамену слід вказати питому вагу складових  
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 24 балів.5  
(слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної дисципліни).  
Оцінка за іспит не може бути меншою 36 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  
8.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, 
результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   

 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

                                           
4 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 
5 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  
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Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 0-34 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
 

Самостійна 
робота 

Частина 1. Перенесення заряду в структурах з обмеженою розмірністю 

1 

Тема 1. Вступ. Етапи розвитку електроніки. Типи 
квантово-розмірних структур. Характеристичні довжини 
в мезоскопічних системах. 

  с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
  Еволюція величини проектної норми. 

2  4 

2 

Тема 2. Особливості роботи нанорозмірних класичних 
транзисторів. Скейлінг. Швидкодія. Споживання енергії.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Струми втрат в нанорозмірних транзисторах. 

2  4 

3 

Тема 3.  Пристрої на балістичних електронах. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Особливості 4-х зондового методу при його застосуванні 
до балістичних структур. 

2  4 

4 

Тема 4. Квантові інтерференційні транзистори. 
Дисперсійні співвідношення в двовимірних системах. 
Наноелектронні діоди. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Основні механізми розсіяння носіїв заряду в двовимірних 
системах. 

2  6 

5 

Тема 5. Пристрої з селективним легуванням. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Побудова зонної діаграми структури широкозонний 
напівпровідник- вузькозонний напівпровідник на 
прикладі системи AlGaAs-GaAs. 

2  4 

6 

Тема 6. Явище кулонівської блокади, умови 
спостереження. Кулонівська блокада у двобар’єрних 
структурах, форма вольт-амперної характеристики. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Вплив дискретизації енергетичного спектру квантової 
точки на ВАХ двобар’єрної структури. 

2  4 

7 
Тема 7. Принцип роботи одноелектронного транзистора. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Темп тунелювання в одноелектронному транзисторі. 

2  4 

8 

Тема 8. Методи реалізації одноелектронного 
транзистора. Одноелектронні пристрої. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Квантово-точкові клітинні автомати. 

2  4 

 Модульна контрольна робота 1   2 
Частина 2. Молекулярна та вуглецева електроніка 

9 

Тема 9. Гібридизація орбіталей атому вуглецю. Механізми 
молекулярної провідності. Використання органічних 
плівок у електронних елементах. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Солітони. 

2  4 

10 

Тема 10. Методи формування контактів до окремих 
молекул. Елементи молетроніки. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Молекулярні логічні елементи. 

2  4 
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11 

Тема 11 Явище гігантського магнітоопору. Спіновий 
польовий транзистор. Спін-вентильний транзистор. 
Спінтронне збереження та зчитування інформації. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Матеріали спінтроніки. 

2  4 

12 

Тема 12. Структура та фізичні властивості графену. 
Вектор хіральності.Транзистори з графеновими шарами. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Дисперсійні співвідношення в графені. 

2  4 

13 

  Тема 13.  Вуглецеві нанотрубки. Наноелектронні пристрої 
на вуглецевих нанотрубках. 

  с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
  Нанокатоди на вуглецевих нанотрубках. 

2  4 

14 

Тема 14. Типи резонансно-тунельних діодів. Резонансно-
тунельний транзистор. Транзистори на гарячих 
електронах.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
RHET-транзистор. 

2  4 

 Модульна контрольна робота 2   2 
 ВСЬОГО 28 0 62 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 90  год.6, в тому числі: 
Лекцій – 28  год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Тренінги – 0 год. 
Консультації – 1 год. 
Самостійна робота –  62 год. 

 

                                           
6 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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