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ВСТУП 
1. Мета дисципліни. Студенти мають засвоїти фізичні основи роботи та принципи 

побудови електронних приладів та пристроїв, що використовують фізичні явища, які 
відбуваються за кріогенних температур (явище надпровідності, ефекти Джозефсона, 
нелінійність поверхневого імпедансу тощо), а також отримати навички опису та 
розрахунку електродинамічних властивостей таких систем. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Кріогенна електроніка» базується на циклі дисциплін 

професійної та практичної підготовки: «Фізика низьких температур», 
«Електродинаміка», «Загальна фізика. Електрика та магнетизм», «Загальна фізика. 
Атомна фізика», «Коливання та хвилі», «Радіоелектроніка», «Радіотехнічні кола та 
сигнали», «Математичний аналіз», «Алгебра», «Диференціальні рівняння». 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

У курсі вивчаються основи фізики надпровідності та джозефсонівської 
електроніки, а також розглядаються особливості застосування цих фізичних явищ для 
побудови електронних пристроїв, що працюють за кріогенних температур. Специфічні 
питання, що розглядаються в курсі, включають фізичні принципи роботи та особливості 
застосування надпровідних квантових інтерференційних пристроїв, генераторів, 
підсилювачів та детекторів на основі джозефсонівських контактів, кріогенних 
пристроїв, що використовують явище нелінійності імпедансу, надпровідних ліній 
передачі та резонансних систем, елементів обчислювальних систем тощо. 

 
4. Завдання (навчальні цілі): 
Сформувати у студентів такі навички і компетентності: 

- здатність розв’язувати практичні задачі у галузі кріогенної електроніки; 
- розуміння фізичних особливостей електромагнітних явищ, що відбуваються у 

кріогенних системах; 
- вміння застосовувати методи фізики низьких температур та електродинаміки для 

аналізу ефективності роботи кріогенних пристроїв і систем. 
Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 
–  ПРН 1,ПРН 3,ПРН 6, ПРН 8, ПРН 9 
– ФK7,ФK8, ФK10 
– ЗК3, ЗК4, ЗК9, ЗК10 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (1, знати; 2, вміти; 3, 

комунікація; 4, автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або методи і 
технології) викладання 

і навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій оцінювання 
(за необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1 студент повинен знати:  
письмово-усні 
колоквіуми 
 

 

1.1 умови існування явища 
надпровідності 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 5 

1.2 ефекти Джозефсона лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 5 

1.3 
принципи роботи надпровідних 
квантових інтерференційних 
пристроїв (високочастотного та 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 5 



постійного струму) 

1.4 принцип роботи джозефсонівського 
генератора 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 5 

1.5 
принципи роботи надпровідних 
детекторів випромінювання різного 
частотного діапазону 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 5 

1.6 
принцип роботи надпровідних 
логічних елементів та логічних схем 
на їх основі 

лекційні заняття,  
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 5 

1.7 
принцип роботи основних видів 
квантових кубітів на основі 
джозефсонівського контакту 

лекційні заняття,  
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 10 

2 студент повинен вміти:    

2.1 
будувати енергетичні діаграми для 
тунелювання електронів та 
куперівських пар у шаруватих 
надпровідних структурах 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

10 

2.2 
розраховувати вольт-амперні 
характеристики джозефсонівського 
контакту 

лекційні заняття,  
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

10 

2.3 
розраховувати частоту та потужність 
генерації джозефсонівського 
генератора 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

10 

2.4 
розраховувати ампер-ватну та вольт-
ватну чутливості квадратичного 
детектора на основі 
джозефсонівського контакту 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

10  

2.5 
розраховувати зміну поверхневого 
опору надпровідника при зміні 
частоти сигналу 

лекційні заняття,  
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум  

10 

2.6 

будувати логічні схеми, що 
виконують операції AND, OR, NOT,  
на основі різних надпровідних 
елементів та пояснювати принцип їх 
роботи 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

10 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових 
дисциплін, які не входять до блоків спеціалізацій) 

 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
1.1 1.

2 
1.
3 

1.
4 1.5 1.

6 1.7 2.
1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

 
Програмні результати навчання (назва) 
ПРН 1. Розуміти предметну область сучасної 
прикладної фізики та математики. 

+ + +  + +  +      

ПРН 3. Вміти знаходити науково-технічну 
інформацію з різних джерел з використанням 
сучасних інформаційних технологій. 

+  + + + + +       

ПРН 6. Вміти критично інтерпретувати 
науково-технічну інформацію, що стосується 
прикладної фізики. 

+ + + + + + +  + + + + + 

ПРН 8. Розуміти фізичні основи створення 
нових приладів, апаратури, обладнання, 
матеріалів (включаючи наноматеріали), 
речовини, технологій. 

+  + + +  +  + + + + + 

ПРН 9. Вміти вибирати методи та 
інструментальні засоби проведення досліджень. 

   +    + + + + + + 

 

 



7. Схема формування оцінки 
7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення запланованих результатів навчання 
визначається за результатами написання письмових колоквіумів з урахуванням усних 
відповідей студентів. Вплив результатів навчання на підсумкову оцінку:  

результати навчання 1.1 – 1.7 [знання] до 40 %; 
результат навчання 2.1 – 2.6 [вміння] – до 60%; 

 
- Оцінювання самостійної роботи за період самостійного навчання: колоквіум, що 

зокрема включає в себе матеріал за темами, винесеними на самостійне опрацювання (див. 
нижче розділ «Самостійна робота студентів»). Максимальна кількість балів – 25. 

- Семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. Навчальний 
семестр ділиться на два тематичні блоки: до першого входять теми 1-6 (лекції 1-8), до 
другого – теми 9-14 (лекції 9-15). Після  завершення відповідних тем проводяться два 
письмово-усних колоквіуми, що полягають у відповіді на теоретичні питання, що 
розглядались на лекціях, розв’язуванні задач, аналогічних тим, що розв’язувались на лекції 
або виносились на самостійну роботу. Максимальна кількість балів за кожний колоквіум – 
30. 

- Підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна. 
Екзаменаційний білет складається з 2 питань, питання оцінюються по 20 балів.Всього за 
іспит можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за 
дисципліною є отримання не менше, ніж 60 балів, оцінка за іспит не може бути меншою, 
ніж 24 бали. 

- Умови складання іспиту: щоб скласти іспит, студент має набрати не менше, ніж 60% від 
максимальної кількості балів за кожну форму контролю. У цьому випадку сумарний бал 
складе не менше, ніж 60 балів. 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

колоквіумів здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу 
у Київському національному університеті» від 31 серпня 2018 року. 

7.2. Організація оцінювання (обов’язково зазначається порядок організації 
передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням 
орієнтованого графіку оцінювання): 

 
Оцінювання за формами контролю: 

 Максимальна кількість 
балів 

Мінімальна кількість балів, 
необхідна для отримання заліку 

Колоквіум 1 30 18 
Колоквіум 2 30 18 

Іспит 40 24 
Всього: 100 60 

 



Орієнтований графік оцінювання: 

 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 
Колоквіум 1 Середина жовтня 
Колоквіум 2 Два останні тижні семестру 

Добір балів/додатковий колоквіум та/або 
доскладання домашніх завдань 

Протягом семестру 

Іспит Грудень 
 
Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі іспиту: 

Значення Змістовні модулі Іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 
Відмінно/ Excellent 90-100% 

Добре/Good 75-89% 
Задовільно/Satisfactory 60-74% 

Незадовільно/ Fail 0 - 59% 
 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 
 

№ 
лек
ції 

Назва теми Лекції, 
год 

Самостійна 
робота, год. 

Практичні, 
год 

Сем. 
консульт., 

год 
1 Вступ 2 4 0 0 
2 Тунельний ефект в надпровідниках. 2 4 0 0 
3 Ефект Джозефсона. Типи і 

характеристики реальних 
джозефсонівських контактів (ДК). 

2 8 2 0 

4-6 Інтерференція електронних потоків. 
СКВІДи. 6 10 4 2 

7 Джозефсонівський стандарт напруги 2 5  0 
8 Параметричний підсилювач на основі 

ДК. 2 5 0 0 

9 Перетворення коливань у ДК. 
Детектори. 2  0 0 

10 НВЧ використання надпровідників. 2 5 2 0 
11 Надпровідні болометри. 2 10 0 0 
12 SIS – прилади. 2 10 0 0 
13 Джозефсонівський кріотрон. RSFQ  

логіка 2 5 0 0 

14-
15 

Надпровідникові кубіти. Фазовий, 
потоковий та зарядовий кубіти. 4 10 2 2 

 Всього 30 76 10 4 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції  30 год. 
Практичні                    10 год. 
Консультації  4 год. 
Самостійна робота  76 год. 
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