




                                                        ВСТУП 
1. Мета дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань щодо існуючих методів 
експериментальних досліджень напівпровідникових структур, а саме методів досліджень 
дефектної системи та методів зондової мікроскопії. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати курси загальної фізики, курси теоретичної фізики («Квантова механіка», 
«Статистична фізика»),  курси спеціального призначення та основи електроніки. 

2. Вміти застосовувати знання з курсів математичного аналізу, диференційних та 
інтегральних рівнянь, чисельних методів.  

3. Мати елементарні навички проведення експериментів та обробки результатів 
експериментальних досліджень. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках курсу "Методи експериментальних досліджень напівпровідникових матеріалів" 
розглядаються стандартні експериментальні методи дослідження напівпровідникових 
структур. Метою вивчення дисципліни є отримання глибоких та систематичних знань щодо 
вміння вибору та коректного застосування експериментальних методів дослідження фізичних 
властивостей напівпровідникових структур. Методи викладання:  лекції, лабораторні роботи, 
консультації. Методи оцінювання: опитування в процесі лекції, модульні контрольні роботи, 
іспит. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та іспиту (40%). 

4. Завдання (навчальні цілі)– засвоєння базових принципів основних експериментальних 
методів дослідження напівпровідникових матеріалів з метою застосування в майбутній 
практичній діяльності фахівця. 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 10 «Природничі науки»», спеціальність 104 «Фізика та астрономія» дисципліна 
забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей: 
Інтегральних: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики у 
професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування 
певних теорій і методів фізики та/або астрономії і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 
Загальних: 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним. 
Фахових: 
ФК1.  Знання  і  розуміння  теоретичного  та експериментального  базису  сучасної  фізики  та 
астрономії. 
ФК2. Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як математичного 
апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні фізичних та астрономічних явищ і 
процесів. 
ФК7. Здатність використовувати базові знання з фізики та астрономії для розуміння будови 
та поведінки природних і штучних об’єктів, законів існування та еволюції Всесвіту. 
ФК9. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 
ФК10. Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та 
суміжних галузей. 
ФК15. Здатність аналізувати світові тренди розвитку фізики та астрономії для вибору власної 
освітньої траєкторії навчання та тематики майбутніх наукових досліджень. 
 

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 знати вплив дефектів на фізичні 
властивості напівпровідникових систем 

лекції, 
самостійна 
робота 

модульна контрольна 
робота, іспит 

15 

1.2 знати основні принципи, що лежать в 
основні методів дослідження дефектів в 
напівпровідникових структурах  

лекції, 
самостійна 
робота 

модульна контрольна 
робота, усне 
опитування, іспит 

15 

1.3 знати основні принципи, що лежать в 
основі зондових методів дослідження 
напівпровідникових матеріалів та 
структур 

лекції, 
самостійна 
робота 

модульна контрольна 
робота, усне 
опитування, іспит 

15 

2.1 вміти класифікувати методи дослідження 
дефектів в напівпровідникових 
структурах 

лекції, 
самостійна 
робота 

модульна контрольна 
робота, усне 
опитування, іспит 

10 

2.2 вміти класифікувати зондові методів 
дослідження напівпровідникових 
матеріалів та структур  

лекції, 
самостійна 
робота 

модульна контрольна 
робота, усне 
опитування, іспит 

10 

2.3 вміти проводити експериментальні 
вимірювання основних фізичних 
параметрів напівпровідників 

лабораторні 
роботи, 
самостійна 
робота 

захист лабораторних 
робіт 

20 

3.1 представляти результати вимірювання 
та розрахунків у вигляді, що доступні 
як для фахівців, так і не фахівців у 
фізиці напівпровідників 

лабораторні 
роботи, 
самостійна 
робота 

захист лабораторних 
робіт 

10 

4.1 формулювати ціннісні судження щодо 
доцільності застосування конкретних 
експериментальних методів для 
отримання необхідних характеристик 

лекції, 
самостійна 
робота 

модульна контрольна 
робота, усне 
опитування, іспит 

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
Результати навчання 

дисципліни 
Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПРН3. Знати і розуміти 
експериментальні основи фізики:  
аналізувати,  описувати,  
тлумачити  та пояснювати 
основні експериментальні 
підтвердження існуючих 
фізичних теорій. 

+ + + + + + + + 

ПРН4. Вміти застосовувати 
базові математичні знання, які 
використовуються у фізиці та 
астрономії: з  аналітичної  
геометрії,  лінійної  алгебри, 

+ + +   + +  

                                         
  заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
 



математичного  аналізу,  
диференціальних  та 
інтегральних  рівнянь,  теорії 
ймовірностей  та математичної  
статистики,  теорії  груп,  методів 
математичної фізики, теорії 
функцій комплексної змінної, 
математичного моделювання. 
ПРН8. Мати базові навички 
самостійного навчання: вміти  
відшуковувати  потрібну  
інформацію  в друкованих та 
електронних джерелах, 
аналізувати, систематизувати,  
розуміти,  тлумачити  та 
використовувати її для  
вирішення наукових і 
прикладних завдань. 

+ + + + +   + 

ПРН10. Вміти планувати 
дослідження, обирати оптимальні 
методи та засоби досягнення 
мети дослідження, знаходити 
шляхи розв’язання наукових 
завдань та вдосконалення 
застосованих методів. 

   + + + + + 

ПРН11.  Вміти  упорядковувати,  
тлумачити  та узагальнювати  
одержані  наукові  та  практичні 
результати, робити висновки. 

     + + + 

ПРН26. Мати базові навички 
самостійної оцінки рівня освітніх  
програм  з  фізики  та  астрономії  
у глобальному  освітньому  
просторі  для  вибору 
цілеспрямованих візитів по 
програмі академічної 
мобільності. 

       + 

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1 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/ 3 бали 
2. Модульна контрольна робота 1 – 10 балів/6 балів 
 
3. Опитування під час другого змістового модуля – 5 балів/ 3 бали 
4. Модульна контрольна робота 2 – 10 балів/ 6 балів 
5. Виконання та здача лабораторних робіт – 30 балів/18 балів  
 



Модуль 1: оцінка за відповіді при усному опитуванні, за модульну контрольну роботу з теми 
«Методи дослідження дефектів в напівпровідниках», за здачу лабораторних робіт – 30 балів 
(рубіжна оцінка 18 балів). 
Модуль 2: оцінка за відповіді при усному опитуванні, за модульну контрольну роботу з теми 
«Зондові методи досліджень», за здачу лабораторних робіт – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів). 
Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% 
від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна семестрова контрольна 
робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 20% підсумкової оцінки (до 20 
балів за 100-бальною шкалою). 
              
- підсумкове оцінювання у формі іспиту, максимальна оцінка 40 балів (рубіжна оцінка 24 
балів). Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка визначається як 
сума балів за систематичну роботу впродовж семестру та за результатами проведення іспиту. 
Результатами навчання, які оцінюються під час іспиту, є РН 1.1. - 4.2. 
При простому розрахунку отримаємо: 
 
 ЗМ1 ЗМ2 істит Підсумкова оцінка 
Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для 
допуску до іспиту студент обов’язково має здати всі лабораторні роботи, написати 
передбачені програмою контрольні роботи або написати заключну семестрову контрольну 
роботу. Оцінка за залік не може бути меншою 36 балів для отримання загальної позитивної 
оцінки за курс. 
Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 
60% від максимально можливої кількості балів. 
 
7.2 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).   
Рівень досягнення запланованих результатів навчання визначається за результатами 
написання та захисту письмових контрольних робіт, відповідей при усному опитуванні. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 
рівні: 
– результати навчання 1.1 – 1.3 (знання) – до 45% ; 
– результати навчання 2.1 – 2.3 (вміння) – до 40% ; 
– результати навчання 3.1. (комунікація) – до 10% ; 
– результати навчання 4.1 (автономність і відповідальність) – до 5% . 



У курсі передбачено 2 змістові модулі. Після завершення відповідних частин проводяться 
модульні контрольні роботи. Передбачено також усне опитування під час лекцій. 
 

 
7.3 Шкала відповідності 

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

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

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  лекції 

Кількість годин 
лекції лаб.зан. С/Р 

Змістовий модуль 1  Методи дослідження дефектів в напівпровідниках  
1 Метод перехідної спектроскопії локальних рівнів 2  5 

2 Методи ЕПР та позитронно-анігіляційної спектроскопії 1  5 

3 Акустоелектричні та фотоелектричні методи 2  5 

4 Оптичні методи дослідження точкових дефектів 1  5 

 Модульна контрольна робота 1   2 

Змістовий модуль 2   Зондові методи досліджень 

5 Оптичні та рентгенографічні методи дослідження дислокацій 2  5 

6 Принципи роботи скануючи зондових мікроскопів 2  5 

7 Скануюча тунельна мікроскопія 2  5 

8 Атомно-силова мікроскопія 2  5 

 Модульна контрольна робота 2   2 
Перелік лабораторних робіт 

 Робота 1. Вимірювання питомого електроопору та 
визначення знаку носіїв заряду в напівпровідниках.  2 4 

 Робота 2. Визначення параметрів напівпровідників за 
спектрами оптичного поглинання  4 4 

 
Робота 3. Визначення ефективної маси вільних носіїв 
заряду в напівпровідниках методом термо-ерс. 
Термоелектричний холодильник 

 4 4 

 
Робота 4. Визначення часу життя неосновних носіїв заряду 
в напівпровідниках за допомогою методу поверхневої 
фотоелектричної напруги 

 4 4 

 Робота 5. Визначення дифузійної довжини неосновних 
носіїв заряду в напівпровідниках  4 4 

 Робота 6. Визначення часу життя нерівноважних носіїв 
заряду методом загасання фотопровідності  4 4 

 Робота 7. Визначення параметрів напівпровідників методом 
фотопровідності  4 4 

 
Робота 8. Порівнювальні дослідження спектрів 
фотолюмінесценції в напівпровідниках з дефектами 
структури 

 4 4 

 ВСЬОГО 14 30 76 
 

Загальний обсяг    120   год., в тому числі: 
Лекцій –  14_ год. 
Лабораторних занять – 30 год 
Самостійна робота – 76  год. 
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