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                                                                   ВСТУП 
Навчальна дисципліна Фізика радіаційних дефектів у 

напівпровідникових структурах _ 
    (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістр галузі знань 10    Природничі науки  
             (зазначити відповідний рівень)   (зазначити) 
з напряму підготовки  _______________________ 
                                        
 
 
спеціальності              104  Фізика та астрономія 

             
Дана дисципліна  нормативна  

         (нормативна, за вибором) 
 за спеціалізацією Фізика наноструктур в металах та кераміках  
                               (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
 

Викладається у 1 семестрі 1 курсу магістратури _денної форми в обсязі – 90 
год. 3 
          
(3 кредитів ECTS4) зокрема: лекції – _30 год., практичні 0 год., лабораторні – 0 
год., самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено _2_ змістових модулі та 
_2_ модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни –  отримання базових знань про механізми утворення 
радіаційних дефектів у сучасних напівпровідникових структурах, їх структуру і 
вплив на фізичні властивості матеріалу та роботу напівпровідникових приладів. 

Завдання – засвоєння основних фізичних явищ та закономірностей 
пов’язаних з радіаційними дефектами в напівпровідникових структурах; 
оволодіння методами і принципами теоретичного та експериментального 
розв’язку фізичних проблем для даного класу явищ. 

Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: основні явища, пов’язані з взаємодією високоенергетичних частинок 

та електромагнітних хвиль з напівпровідниковими структурами, типи 
утворюваних дефектів структури, їх вплив на фізичні властивості матеріалів та 
робочі характеристики приладів, застосування радіаційного опромінення в 
сучасній напівпровідниковій технології. 
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вміти: оцінювати типи, концентрацію та просторовий розподіл 
утворюваних радіаційних дефектів для різних видів високоенергетичного 
опромінення, оцінювати зміни основних фізичних параметрів 
напівпровідникових структур, зумовлені радіаційними дефектами. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна «Фізика радіаційних 
дефектів у напівпровідникових структурах» є складовою частиною циклу 
фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Фізика напівпровідників; Фізика 
дефектів в напівпровідниках. 
 
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Обов’язковим є отримання під час роботи протягом 1 семестру не менше 38 балів. 

Робота з вивчення програмного матеріалу 1 семестру поділяється на два змістові 
модулі. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 
4-6. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за підсумком першого 
змістового модуля – 30, за підсумком другого змістового модуля – 30. Під час 
підсумкового контролю (заліку) студент може отримати 40 балів. 
Оцінювання за формами контролю5: 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – 19 балів Max. – 30 балів Min. – 19 балів Max. – 30 балів 
Усна відповідь 2 4 2 4 
Контроль із 
письмовими 
відповідями під час 
лекції 

2 4 2 4 

Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійне вивчення 

5 7 5 7 

Модульна контрольна 
робота 1 10 15   
Модульна 
контрольна робота 2 

  10 15 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 38 балів для одержання заліку обов’язково слід отримати необхідну 
додаткову кількість балів за формами контролю: Контрольна робота за темами, що входять 
до змістового модулю 1 (чи 2); Доповідь за запропонованою додатковою темою із 
матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 

                                           
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  



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. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 19 19 22 60 
Максимум 30 30 40 100 

 
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 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 

4 добре 
75 – 84  
65 – 74  

3 задовільно 
60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
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ТЕМА 1. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ЧАСТИНОК ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ З 
НАПІВПРОВІДНИКАМИ (14 год.)6 

Взаємодія заряджених частинок з напівпровідниками. Взаємодія нейтральних частинок та 
електромагнітних хвиль з напівпровідниками.  

ТЕМА 2. МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТА ВІДПАЛУ РАДІАЦІЙНИХ 
ДЕФЕКТІВ. (14 год.) 

Утворення первинних дефектів під дією випромінювання. Типи дефектів при взаємодії пар 
Френекля між собою. Взаємодія пар Френкеля з домішками та ростовими дефектами. 
Зумовлені опроміненням процеси на поверхні напівпровідників. Термічна стабільність 
радіаційних дефектів. 
ТЕМА 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ В 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ. (12 год.) 

Експериментальні методи дослідження радіаційних дефектів: стаціонарна та 
нестаціонарна фотопровідність, спектроскопія анигіляції позитронів, електронний 
парамагнітний резонанс, нестаціонарна спектроскопія глибоких рівнів. Теоретичні методи 
дослідження радіаційних дефектів.  
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ТЕМА 4. ОГЛЯД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТА ТЕОРЕТИЧНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ПО РАДІАЦІЙНИМ ДЕФЕКТАМ В СУЧАСНИХ 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ (14 год.) 
Експериментальні та теоретичні результати по радіаційним дефектам в кремнії. 
Експериментальні та теоретичні результати по радіаційним дефектам в германії. 
Експериментальні та теоретичні результати по радіаційним дефектам в бінарних 
напівпровідниках. 
ТЕМА 5. ВПЛИВ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА 

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 
ПРИЛАДІВ. (13 год.) 

Зміна під дією опромінення робочих характеристик біполярних напівпровідникових приладів. 
Напівпровідникові детектори ядерних випромінювань. Вплив опромінення на робочі 
характеристики структур "метал-діелектрик-напівпровідник"  
ТЕМА 6. ПРАКТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ ОПРОМІНЕННЯ (11 год.) 
Застосування опромінення в технології виготовлення напівпровідникових приладів.  
Застосування опромінення в діагностиці напівпровідникових структур. 

                                           
6 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 



 
  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практ., 
лаб С/Р 

Змістовий модуль 1. 

1 

Вступ.  
Тема 1. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ 

ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЧАСТИНОК ТА 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ З 
НАПІВПРОВІДНИКАМИ 

6 0 8 

2 Тема 2. МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ ТА ВІДПАЛУ 
РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТІВ. 6 0 8 

3 
Тема 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ 
ДЕФЕКТІВ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 
СТРУКТУРАХ. 

4 0 8 

 Модульна контрольна робота 1   6 
Змістовий модуль 2 .  

5 
Тема 4. ОГЛЯД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТА 

ТЕОРЕТИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПО 
РАДІАЦІЙНИМ ДЕФЕКТАМ В СУЧАСНИХ 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ 

6 0 8 

3 
Тема 5. ВПЛИВ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО 

ОПРОМІНЕННЯ НА РОБОЧІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ. 

5 0 8 

6 Тема 6. ПРАКТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ОПРОМІНЕННЯ. 3 0 8 

 Модульна контрольна робота 2   6 

 ВСЬОГО 30 0 60 
Загальний обсяг 90 год.7, в тому числі: Лекцій – 30 год. 
Практичні – 0 год. 
Лабораторні – 0 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
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Завдання для самостійної роботи        
 

1. Допорогове дефектоутворення.  
                                           
7 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



2. Рухливість пар Френкеля при різних температурах. 

3. Вплив структурних недосконалостей на ефективність утворення дефектів. 

4. Залежність розпилення поверхні від енергії, маси та кута падіння іонів. 

5. Дефектоутворення при опроміненні іонами надвисоких енергій. 

6. Домішково-вакансійні комплекси в діаманті. 

7. Дослідження радіаційних дефектів методами п’єзоопору та 

п’єзохолефекту. 

8.  Особливості застосування методу електронного парамагнітного 

резонансу для визначення структури дефектів в різних напівпровідниках. 

9. Застосування методу масс-спектроскопії вторинних іонів для дослідження 

радіаційних дефектів в напівпровідникових структурах. 

10. Застосування електронної мікроскопії для дослідження радіаційних 

дефектів в напівпровідникових структурах. 

11.  Вібраційна спектроскопія радіаційних дефектів в напівпровідниках. 

 

Література [1-7,10]  
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Завдання для самостійної роботи  
       

1. Деградація робочих характеристик напівпровідникових приладів в 

космосі. 

2. Сучасні досягнення в підвищенні радіаційної стійкості кремнію. 

3. Перспективні напівпровідникові структури для створення детекторів 

ядерного випромінювання. 

4. Синтез захоронених шарів в напівпровідниках. 

5. Радіаційний метод визначення концентрації кисню в кремнії. 

6. Застосування попереднього опромінення для підвищення радіаційної 

стійкості кремнію. 



7. Низькотемпературні методики відновлення робочих характеристик 

детекторів ядерного випромінювання. 

8. Легування напівпровідників радіаційними дефектами при опроміненні 

протонами та α-частинками. 

9. Нано- та мікроструктурування напівпровідників швидкими важкими 

іонами. 

Література [1, 8-12] 

 
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 
    Модульна контрольна робота 1 

1. Особливості взаємодії легких заряджених частинок з напівпровідниками. 

2. Особливості взаємодії важких заряджених частинок з напівпровідниками.  

3. Особливості взаємодії нейтронів та гамма-квантів з напівпровідниками.  

4. Утворення первинних дефектів під дією випромінювання.  

5. Вторинні дефекти зумовлені взаємодією пар Френкеля між собою. 

6. Вторинні дефекти зумовлені взаємодією пар Френкеля з домішками та 

ростовими дефектами. 

7. Процеси на поверхні напівпровідників при опроміненні іонами низьких 

енергій. 

8. Можливі механізми відпалу радіаційних дефектів. 

9. Оптичні методи дослідження радіаційних дефектів. 

10. Магніто-електричні та структурні методи дослідження дефектів. 

11. Теоретичні методи дослідження радіаційних дефектів. 

 

Модульна контрольна робота 2 

1. Визначення детальної структури дефектів в кремнії методом електронного 

парамагнітного резонансу. 

2. Сучасні теоретичні уявлення про структуру та поведінку радіаційних 

дефектів в кремнії. 



3. Основні експериментальні та теоретичні результати по радіаційним 

дефектам в германії. 

4. Основні експериментальні та теоретичні результати по радіаційним 

дефектам в бінарних напівпровідниках. 

5. Зміна робочих характеристик p-n переходів, бар’єрів Шотткі, біполярних 

транзисторів під дією опромінення. 

6. Деградація робочих характеристик детекторів ядерних випромінювань.  

7. Вплив опромінення на робочі характеристики структур “метал-

діелектрик-напівпровідник”. 

8. Метод нейтронного трансмутаційного легування напівпровідників.  

9. Метод іонної імплантації в технології напівпровідникових структур. 

10. Застосування опромінення в діагностиці напівпровідникових структур. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
 

1. Взаємодія легких заряджених частинок з напівпровідниками. 
2. Взаємодія важких заряджених частинок з напівпровідниками. 
3. Домінуючі процеси при опроміненні напівпровідників швидкими та 

повільними нейтронами. 
4. Основні механізми взаємодії гамма-квантів з напівпровідниками. 
5. Зміщення первинно вибитих атомів напівпровідника. Порогова енергія. 
6. Первинні та вторинні зміщення. Каскади зміщень. 
7. Взаємодія пар Френкеля між собою. Багатовакансійні комплекси та 

міжвузельні конфігурації. 
8. Взаємодія пар Френкеля з домішками та ростовими дефектами. 
9. Вакансійні та міжвузельні домішкові комплексию 
10. Процеси на поверхні напівпровідників при опроміненні іонами низьких 

енергій. 
11. Можливі механізми термічного відпалу радіаційних дефектів в 

напівпровідниках. 
12. Оптичні методи дослідження радіаційних дефектів в напівпровідниках. 
13. Магніто-електричні та структурні методи дослідження дефектів в 

напівпровідниках. 
14. Теоретичні методи дослідження радіаційних дефектів в напівпровідниках. 
15. Дефекти вакансійного та міжвузельного типу в кремнії. 
16. Визначення детальної структури радіаційних дефектів в кремнії методом 

електронного парамагнітного резонансу. 
17. Основні експериментальні результати по радіаційним дефектам в 

германії. Проблеми, пов’язані з визначенням структури радіаційних 
дефектів. 

18. Основні експериментальні результати по радіаційним дефектам в 
бінарних напівпровідниках. Проблеми, пов’язані з визначенням структури 
радіаційних дефектів. 

19. Зміна робочих характеристик p-n переходів, бар’єрів Шотткі, біполярних 
транзисторів під дією опромінення. 

20. Методи підвищення радіаційної стійкості напівпровідникових детекторів. 
21. Радіаційно індуковані процеси в МДП-транзисторах та приладах з 

зарядовим зв’язком. 
22. Легування напівпровідників ядерними частинками. 
23. Метод іонної імплантації в напівпровідникових структурах. 
24. Застосування опромінення в діагностиці напівпровідникових структур. 
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