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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – дати здобувачам освіти знання про експериментальні 
методи прикладної фізики і нанофізики та сформувати у них навички дослідника – 
експериментатора, конкурентоспроможного на ринку кваліфікованої праці. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

Вивчення дисципліни «Лабораторія з наноелектроніки» базується на знаннях та 
вміннях, які здобувачі освіти отримують протягом 5 перших семестрів навчання, 
особливо, при вивченні наступних курсів: Молекулярна фізика, Електрика і магнетизм, 
Оптика, Атомна фізика, Лабораторія з експериментальної фізики, Радіоелектроніка, 
Основи програмування, Об’єктно орієнтоване програмування, Числові методи 
апроксимацій. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
«Лабораторія з наноелектроніки» є ключовою дисципліною вибіркового блоку 

«Нанофізика та наноелектроніка». Вона складається із модулів лабораторних робіт, що 
охоплюють такі області: Фізика і техніка низьких температур, Комп’ютерний 
експеримент, Фур’є-оптика, Кріогенна електроніка, Твердотільна (напівпровідникова) 
електроніка, Мікро- та наноелектроніка, Мікрохвильова техніка та електроніка. 
Послідовність та тематика лабораторних робіт узгоджуються із вибірковими 
компонентами освітньої програми, що дозволяє глибше розуміти теоретичний матеріал. 
Більшість робіт виконуються на оригінальному обладнанні, створеному чи 
модернізованому при виконанні наукових проектів кафедрами, що забезпечують 
викладання цього курсу. 

 
4. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 
Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 11. Здатність працювати в команді. 
ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК 13. Здатність працювати автономно. 
ЗК 14. Навички здійснення безпечної діяльності. 
ФК 2. Здатність брати участь у плануванні методики проведення та матеріального 
забезпечення експериментів та лабораторних досліджень. 
ФК 3. Здатність брати участь у проведенні експериментальних досліджень 
властивостей фізичної системи, фізичних явищ і процесів. 
ФК 4. Здатність брати участь у виготовленні зразків матеріалів та об'єктів 
дослідження. 
ФК 5. Здатність брати участь у розробці схем фізичних експериментів та обранні 
необхідного обладнання та пристроїв для проведення експерименту. 



4 

ФК 6. Здатність брати участь у обробленні та оформленні результатів 
експерименту. 
ФК 7. Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, 
інженерії та комп’ютерних технологій. 
ФК 10. Здатність використовувати знання про фізичну природу об'єктів у роботах 
по створенню нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів і речовин, 
зокрема, наноматеріалів. 
ФК 11. Здатність брати участь у роботах зі складання наукових звітів та у 
впровадженні результатів проведених досліджень та розробок. 
ФК 12. Здатність брати участь у роботі над інноваційними проектами, 
використовуючи базові методи дослідницької діяльності. 
 

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 знати: лабораторні роботи 

звітування за 
результатами 

виконання 
лабораторних робіт 

до 45 

1.1 
Правила техніки безпеки, що діють у 
лабораторіях, де проводяться лабораторні 
роботи 

 Співбесіда  

1.2 
Вплив магнітного поля на властивості 
надпровідників, ефект Мейснера. 

 Звіт  

1.3 
Термоелектричні явища в металах та 
напівпровідниках, ефекти Пельтьє, Зеебека 
та Томсона. 

 Звіт  

1.4 
Фізичні основи роботи азотного та 
гелієвого кріостатів, фізичні принципи 
роботи датчиків кріогенних температур. 

 Звіт  

1.5 
Особливості реалізації модулів з 
використанням об'єктно-орієнтованого 
програмування 

 Звіт  

1.6 
Основні алгоритми ітеративного пошуку 
мінімуму та оптимізації функцій 

 Звіт  

1.7 
Основні принципи написання програм(що 
таке цикл, оператор, змінна, клас,фукція 
таке інше) 

 Звіт  

1.8 
Метод кутового спектру у задачах 
поширення світла 

 Звіт  

1.9 Метод просторової фільтації світла  Звіт  

1.10 
Методи реєстрації оптичного хвильового 
фронту 

 Звіт  

1.11 
Фізичні процеси та явища в 
сегнетоелектриках, в тому числі за умов 
кріогенних температур 

 Звіт  

1.12 

Фізичні основи роботи охолоджувальних 
систем, в тому числі на ефекті Джоуля – 
Томсона, фізику процесів переносу тепла, 
отримання вакууму та наднизьких 
температур 

 Звіт  

1.13 
Основи зонної теорії металів та 
напівпровідників 

 Звіт  

1.14 Принцип дії напівпровідникового лазера  Звіт  
1.15 Фізичні принцип формування зображень за  Звіт  
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допомогою скануючого тунельного 
мікроскопу та електронного мікроскопу  

1.16 Закономірності утворення Оже-спектрів  Звіт  

1.17 

Принципи генерування НВЧ сигналів у 
напівпровідникових приладах. Будову та 
принцип роботи генераторів на основі 
лавино-пролітного діода та діода Ганна. 

 Звіт  

1.18 

Принципи підсилення НВЧ сигналів у 
напівпровідникових приладах. Будову, 
принцип роботи та шумові властивості 
підсилювача на основі НВЧ транзистора.  

 Звіт  

1.19 
Принципи детектування НВЧ сигналів. 
Будову та принцип роботи пристроїв для 
детектування НВЧ сигналів. 

 Звіт  

1.20 

Будову та принцип роботи резонансних 
систем НВЧ. Властивості коливань в 
резонаторах різного типу (об’ємний та 
діелектричний резонатори, резонатор 
поверхневої електромагнітної хвилі).   

 Звіт  

2 вміти: лабораторні роботи 

звітування за 
результатами 

виконання 
лабораторних робіт 

до 45 

2.1 
Проводити охолодження та здійснювати 
температурну стабілізацію зразків при 
кріогенних температурах 

 Звіт  

2.2 
Проводити електричні вимірювання у 
зразках при кріогенних температурах 

 Звіт  

2.3 
Використовувати бібліотеки mathplotlib та 
scipy для візуалізації та обробки 
експериментальних даних 

 Звіт  

2.4 

Реалізовувати прості процедури мовою 
програмування Python в середовищі Google 
Collaboratory для обробки 
експериментальних даних 

 Звіт  

2.5 
Знаходити, інсталювати та 
використовувати відкриті (open-source) 
модулі  

 Звіт  

2.6 
Покращувати якість зображень за рахунок 
використання швидкого перетворення 
Фур'є 

 Звіт  

2.7 
Проводити налаштування оптичної схеми 
для виконання оптичного перетворення 
Фур’є та оптичної фільтрації 

 Звіт  

2.8 
Визначати параметри періодичних сруктур 
за спектром дифрагованого світла 

 Звіт  

2.9 
Визначати параметри оптичного 
хвильового фронту за набором його 
локальних нахилів 

 Звіт  

2.10 

Пояснити призначення та принцип роботи 
компонентів мікрокріогенної системи 
замкнутого циклу, оцінити переваги та 
недоліки, фізичні обмеження використання 
МКС. 

 Звіт  

2.11 

Підготувати та ввімкнути МКС, отримати 
задану кріогенну температуру, оцінити її 
швидкодію, провести калібрування 
низькотемпературних датчиків та 
вимкнути МКС. 

 Звіт  

2.12 
Інтерпретувати властивості p-n переходу та 
контакту метал-напівпровідник у термінах 
зонної теорії  

 Звіт  

2.13 
Визначати компонентний склад зразків на 
основі мас-спектрів залишкових газів 

 Звіт  
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2.14 
Визначати елементний склад поверхні 
методом Оже-спектроскопії 

 Звіт  

2.15 
Визначати елементний склад матеріалів 
методом часопролітної мас-спектрометрії. 

 Звіт  

2.16 

Використовувати програмні пакети з 
відкритим кодом для візуалізації та аналізу 
двовимірного розподілу густини 
електронних станів на поверхні твердого 
тіла  

 Звіт  

2.17 

Проводити експериментальні дослідження 
мікрохвильових властивостей зразків, 
розміщених у НВЧ тракті, за допомогою 
методики мікрохвильової рефлектометрії. 

 Звіт  

2.18 

Експериментально одержати генерування 
НВЧ сигналів у генераторі на основі 
лавино-пролітного діода та діода Гана, 
контролювати процес генерування сигналу, 
визначати характеристики сигналу, що 
генерується. 

 Звіт  

2.19 

Експериментально одержати підсилення 
сигналу в підсилювачі на основі НВЧ 
транзистора, контролювати процес 
підсилення сигналу, визначати шумові 
характеристики підсилювача. 

 Звіт  

2.20 

Експериментально реалізувати 
детектування НВЧ сигналу в детекторній 
секції, виміряти амплітудно-частотну та 
залежні від неї характеристики детекторної 
секції. 

 Звіт  

2.21 

Експериментально досліджувати 
амплітудно-частотні характеристики 
відкритого діелектричного резонатора та 
резонатора поверхневої електромагнітної 
хвилі та визначати властивості різних мод 
НВЧ коливань таких резонаторів. 

 звіт  

3 комунікація: лабораторні роботи 

звітування за 
результатами 

виконання 
лабораторних робіт 

до 5 

3.1 
Здатність грамотно будувати наукову 
комунікацію як в усній, так і письмовій 
формах, підбирати правильну термінологію 

   

4 автономність та відповідальність: лабораторні роботи залік до 5 

4.1 

Здатність до самостійного пошуку наукової 
літератури або інших джерел інформації 
для розв’язання поставленої перед 
студентом задачі 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

 
Результати навчання дисципліни  

Код  
Програмні результати навчання (назва) 
ПРН 1. Знати і розуміти сучасну фізику на рівні, достатньому для 
розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних 
проблем прикладної фізики. 

1.2-1.4; 1.7-1.20 

ПРН 2. Застосовувати ефективні технології, інструменти та методи 
експериментального дослідження властивостей речовин і 
матеріалів, включаючи наноматеріали, при розв’язанні практичних 
проблем прикладної фізики. 

2.1,2.2; 2.7 – 2.17 

ПРН 5. Застосовувати сучасні математичні методи для побудови й 
аналізу математичних моделей фізичних процесів 1.5-1.7; 2.3-2.6; 2.16 
ПРН 6. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї 
професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в Україні 1.2 – 1.20 
ПРН 7Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі 
для дослідження фізичних явищ, розробки приладів і наукоємних 
технологій. 

2.1 – 2.21 

ПРН 8. Розуміти закономірності розвитку прикладної фізики, її 
місце в розвитку техніки, технологій і суспільства, у тому числі в 
розв'язанні екологічних проблем. 

1.2 – 1.20 

ПРН 9. Вибирати ефективні методи та інструментальні засоби 
проведення досліджень у галузі прикладної фізики 1.1-1.4; 1.7-1.20; 2.1,2.2; 2.7 – 2.21 
ПРН 11. Планувати й організовувати результативну професійну 
діяльність індивідуально і як член команди при розробці та 
реалізації наукових і прикладних проєктів 

1.1; 3.1; 4.1 

ПРН 13. Презентувати результати досліджень і розробок 
фахівцям і нефахівцям, аргументувати власну позицію 3.1 
ПРН 15. Вміти аналізувати дані, робити узагальнення та самостійні 
висновки щодо отриманих наукових і практичних результатів в 
усній та письмовій формі 

1.2-1.20; 2.1-2.21; 3.1 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання. 
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами захисту письмових звітів та усних відповідей на контрольні 
запитання. Внесок результатів навчання у підсумкову оцінку, за умови їх 
опанування на належному рівні: 

 результати навчання 1.1 – 1.5 [знання] – до 45%; 
 результати навчання 2.1 – 2.5 [вміння] – до 45%; 
 результати навчання 3.1 – 3.2 [комунікація] – до 5%; 
 результати навчання 4.1 – 4.3 [автономність та відповідальність] – до 5%; 
Форми оцінювання: 
семестрове оцінювання: кожна лабораторна робота оцінюється за 12-бальною 

системою. При оцінюванні враховується якість виконання роботи, оформлення звіту і 
його подальший захист, відповіді на контрольні запитання. 

підсумкове оцінювання (у формі заліку): отримання позитивної оцінки під 
час заліку можливе за умови виконання протягом семестру всіх передбачених 
програмою лабораторних робіт, оформлення і захисту звітів за їх результатами та 
отримання сумарної кількості набраних балів не менше 60. Підсумковий бал 
визначається шляхом нормування суми всіх оцінок, отриманих протягом семестру, 
за наступним правилом:  

Підсумковий бал= 
=(Сума набр. балів):(Макс. можлива сума набр. балів) х 100 

7.2. Організація оцінювання. 
Оцінювання триває протягом всього семестру за результатами виконання та захисту 

окремих лабораторних робіт. Для захисту лабораторної роботи студент повинен подати 
письмовий звіт про виконання відповідної роботи, який має містити назву роботи; її мету 
та завдання; короткі теоретичні відомості за темою роботи; експериментальні і 
розрахункові дані, представлені у вигляді таблиць, графіків, окремих розрахунків; 
висновки щодо результатів роботи, знайдених закономірностей і методики вимірювання. 

Структура оцінки за окрему роботу: 
 допуск до виконання роботи – 2 бали; 
 виконання роботи – 3 бали; 
 попередній аналіз результатів експерименту – 2 бали; 
 захист звіту – 5 балів. 

7.3. Шкала відповідності оцінок. 
Оцінка (за національною шкалою) / National 

grade  
Рівень досягнень, % / Marks, % 

Зараховано / Passed 60-100% 
Не зараховано / Fail 0-59% 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лабораторних 
занять 

№  Тема 
Кількість 

годин 
(лаб.) 

Вид 
контролю 

 6-й семестр 
 Змістовний модуль «Фізика і техніка низьких температур» 
1 Лабораторна робота “ Екранування магнітного 

поля за допомогою високотемпературних 
надпровідників (ефект Мейснера)” 

10  

2 Лабораторна робота “ Термоелектричний 
холодильник ” 

9 
 

3 Лабораторна робота “ Методи вимірювання 
низьких температур ” 

9  

 Змістовний модуль «Комп’ютерний експеримент» 
4 Використання бібліотеки matplotlib для 

візуалізації експериментальних даних  
8  

5 Обробка експериментальних даних за допомогою 
мови програмування Python 

8  

6 Використання перетворення Фур'є  для обробки 
зображень 

8  

7 Апроксимація експериментальних даних з 
використання scipy.optimize 

8  

 Всього у 6-му семестрі: 60  
  
 7-й семестр 
 Змістовний модуль «Фур’є оптика» 
8 «Оптична обробка інформації»  8  
9 «Сумісне перетворення Фур‘є»  8  

10 «Визначення параметрів лінзи за допомогою 
сенсора хвильового фронту» 

8  

 Змістовний модуль «Кріогенна електроніка» 
11 Мікросмужкові твердотільні електрично керовані 

кріоелектронні елементи 
8  

12 Замкнені мікрокріогенні охолоджувальні системи 
 

8  

13 Калібрування низькотемпературного датчика 8  
 Змістовний модуль «Твердотільна електроніка» 

14 Вивчення електрофізичних параметрів контакту 
метал-напівпровідник з бар’єром Шоттки 

8  

15 Дослідження вольт – амперних та вольт – 
фарадних характеристик p - n – переходу 

8  

16 Доcлідження характериcтик cонячних елементів 8  
17 Напівпровідниковий лазер 8  

 Всього у 7-му семестрі: 80  
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 8-й семестр 
 Змістовний модуль «Мікро- та наноелектроніка» 

18 Електронна Оже-спектроскопія поверхні твердих 
тіл 

8  

19 Растровий електронний мікроскоп 8  
20 Повітряний скануючий тунельний мікроскоп 8  
21 Лазерна масспектрометрія 8  
22 Газова масспектроскопія 8  

 Змістовний модуль «Мікрохвильова техніка та електроніка» 
23 Лавино-пролітний діод 5  
24 Відкритий діелектричний резонатор НВЧ 5  
25 Дослідження генератора Ганна 5  
26 Вимірювання коефіцієнтів шуму та підсилення 

НВЧ транзистора 
5  

27 Вимірювання чутливості детекторної секції 5  
28 Резонатор поверхневої електромагнітної хвилі 5  

 Всього у 8-му семестрі: 70  
 
 

Загальний обсяг 450 год., в тому числі: 
Лабораторні роботи  210 год. 
Самостійна робота  240 год. 

 

9. Рекомендована література: 
1. Прокопенко О.В., Прокопенко Л.Є. Навчально-методичні матеріали з курсу 

«Комп’ютерний експеримент» для студентів радіофізичного факультету. К.: 
2009, 36 с. 

2. Прокопенко О.В., Прокопенко Л.Є. Навчально-методичні матеріали з курсу 
«Комп’ютерний експеримент у мікроелектроніці». К., 2014, 32 с. 

3. Горячко А.М., Кулик С.П., Прокопенко О.В. Скануюча зондова мікроскопія 
та спектроскопія. К., 2013, 288 с. 

4. Мелков Г.А. та ін. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 
“Техніка й електроніка НВЧ”. К., 2004. – 54 с. 

5. Мелков Г.А., Прокопенко О.В., Малишев В.Ю. Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з курсу “Техніка й електроніка НВЧ” (Частина друга). К., 
2007, 56 с. 

6. Мелков Г.А. та ін. Методичні рекомендації до лабораторної роботи 
“Мікросмужкові твердотільні електрично керовані кріоелектронні елементи”. 
К., 2009, 56 с. 

7. Прокопенко О.В. Практикум для студентів радіофізичного факультету з 
курсу «Кріогенна електроніка». Тестові запитання до лабораторних робіт. К., 
2008, 16 с. 

8. Коваленко А.В., Голобородько Н.С., Голобородько А.О., Данько В.П., Котов 
М.М. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Прикладна 
фізика” для студентів радіофізичного факультету. К., 2011, 47 с. 

9. Бех І.І. та ін. Фізична електроніка (Емісійна електроніка). К., 2011, 127 с. 
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10. Михайловський Б.І. та ін. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. 
Методи вимірювання високого й надвисокого вакууму. К., 2004, 70 с. 

11. Шкавро А.Г. Практикум з фізики напівпровідникових приладів. К., 2007, 63 
с. 


