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1. Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Квантова та 

напівпровідникова електроніка» є вибірковою дисципліною підготовки 

фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань «10 Природничі науки» зі 

спеціальності «105 Прикладна фізика та наноматеріали». 

2. Анотація навчальної дисципліни. Курс «Квантова та 

напівпровідникова електроніка» - необхідна складова формування 

професійного світогляду фахівця зі спеціальності «Прикладна фізика та 

наноматеріали». В ньому з єдиної точки зору розглядаються основні явища 

фізики напівпровідників, що лежать в основі роботи приладів сучасної мікро- 

та наноелектроніки, а також викладено основи класичних напівпровідникових 

технологій.   

3. Метою навчальної дисципліни «Квантова та напівпровідникова 

електроніка» є створення базових уявлень про основи фізики роботи 

пристроїв сучасної електроніки.  

4 Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Квантова 

та напівпровідникова електроніка» 

Студент повинен знати: 

Основи зонної теорії напівпровідників, статистики носіїв у 

напівпровідниках, явищ перенесення струму та нерівноважних явищ у 

напівпровідниках, принципи роботи основних класів напівпровідникових 

приладів (діоди на р-n-переході, діоди на бар’єрі Шотткі, біполярні 

транзистори, польові транзистори, тунельні діоди, світловипромінювачі й 

лазери), основи напівпровідникових технологій. 

Співвідношення між коефіцієнтами Ейнштейна та ймовірностями 

вимушеного й спонтанного випромінювання. Трирівнева та чотирівнева схема 

створення інверсії заселеностей квантових рівнів. Типи лазерних резонаторів. 

Система швидкісних рівнянь для інверсії та концентрації фотонів. Теоретична 

межа спектральної ширини випромінювання лазера. Резонатори для 

одночастотної генерації та перебудови частоти лазера. Лазери з модуляцією 

добротності резонатора. Лазери із синхронізацією мод. Генерація гармонік. 

Студент повинен вміти: 

Будувати та розраховувати характеристики основних класів 

напівпровідникових приладів , робити чисельні оцінки ефективності роботи 

лазерів та прогнозувати методи покращення напівпровідникових схем 

широкого використання. 

5. Передумови для вивчення навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна «Квантова та напівпровідникова електроніка» має 

зв'язок з навчальними дисциплінами «Основи цифрової техніки», 

«Мікрохвильова електроніка та електродинаміка», «Фізика плазми та плазмові 

технології», «Статистична радіофізика», «Мікропроцесори та 

мікроконтролери» які викладаються на факультеті радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем на 3 та 4 курсах бакалаврської підготовки. Курс є 

продовженням циклу курсів прикладної фізики. Для успішного засвоєння курсу 

необхідними є знання класичних розділів загальної фізики, вищої математики 



(«Математичний аналіз», «Диференційні рівняння та теорія ймовірностей»). 

6. Засоби оцінювання результатів навчання: Семестрове оцінювання: 

навчальний курс містить два змістовні модулі, які оцінюються максимально в 20 

балів. Підсумкове оцінювання (у формі іспиту): Завдання складається із 3-х 

теоретичних питань та тесту на 30 запитань. Кожне питання оцінюється від 0 до 

10 балів, а тест  від 0 до 30 балів 

7. Умови допуску до підсумкового іспиту: Умовою допуску до іспиту є 

отримання студентом протягом семестру (сумарно) не менше  ніж 10 балів. 

Студенти, які сумарно протягом семестру набрали меншу кількість балів, для 

одержання допуску до іспиту повинні написати на необхідну мінімальну 

кількість балів додаткову контрольну роботу.  

8. Критерії оцінювання: протягом семестру передбачено проведення 

двох модульних контрольних робіт. Максимальна кількість балів, яка може бути 

нарахована студенту протягом семестру - 40 балів. 

Система контролю 

Курс «Квантова та напівпровідникова електроніка» складається з двох 

змістовних модулів (ЗМ-1 —ЗМ-2) у сьомому семестрі бакалаврської 

підготовки. Навчальним планом на вивчення курсу відведено 4 кредити (56 

годин лекцій). 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою. Передбачено 2 підсумкові модульні контролі (ПМК-1 — ПМК-2), та 

комлексний підсумковий модуль-іспит (КПМ). 

 

Підсумкова оцінка (ПО) розраховується за накопичувальною 

системою 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

За шкалою 

Університету (100-

бальною системою) 

Оцінка за 

національною шкалою 

та шкалою 

Університету 

Оцінка за шкалою 

ЕСТS 
90-100 відмінно -   5 А   -   відмінно 
85-89 добре -   4 В - добре (дуже добре) 
75-84  

 

С – добре 
65-74 задовільно - 3 D – задовільно 
60-64  

 

Е - задовільно 

(достатньо) 35-59 незадовільно - 2 FХ - незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 1-34 незадовільно - 2 F - незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисциплін 



Тематичний план курсу 

 

Змістовний модуль 1 

№ Назва теми та короткий зміст Кількість годин 

Всього Лекц

ії 

Лаб. СРС 

1 Вступ. Основи зонної теорії 

напівпровідників. Домішкові рівні. 

3 2 0 1 

2 Статистика електронів і дірок у 

напівпровідниках. Основи теорії 

провідності напівпровідників 

6 4 0 2 

3 Генераційно-рекомбінаційні явища в 

напіпровідниках. 

3 2 0 1 

4 Діод на р-n переході. 3 2 0 1 

5 Діод на контакті метал-напівпровідник. 

Ефект Шотткі. 

3 2 0 1 

 Контрольна робота 1   1 

 

Змістовний модуль 2 

6 Польовий транзистор метал-діелектрик-

напівпровідник. Особливості вольт-

амперної характеристики. Лінійна ділянка 

та ділянка насичення. Поняття про відтин 

каналу. Масштабування транзисторів.  

6 4 0 2 

7 Біполярний транзистор на двох р-n-

переходах. 

3 2 0 1 

8 Транзистори з високою рухливістю 

електронів. Тунельні діоди. 

3 2 0 1 

9 Основи оптоелектроніки. Світлодіод. 

Напівпровідниковий лазер. 

3 2 0 1 

10 Основи фізики низьковимірних структур. 

Кулонівська блокада. Транзистор на одному 

електроні. 

4 3 0 1 

11 Основи технологій вирощування та 

легування напівпровідників. Технології 

виробництва інтегральних схем. 

4 3 0 1 

 Контрольна робота 1   1 

 

Змістовий модуль 3 

12 Спонтанне та вимушене випромінювання. 3 2 0 1 

13 Коефіцієнт поглинання з урахуванням 

вимушених і спонтанних переходів. 

3 2 0 1 

14 Схеми створення інверсії. 3 2 0 1 

15 Методи збудження активних середовищ. 3 2 0 1 



16 Оптичні резонатори. Моди резонатора. 3 2 0 1 

17 Спектральна ширина моди резонатора. 4 3 0 1 

18 Швидкісні рівняння для опису роботи 

лазерів. 

3 2 0 1 

 Контрольна робота 1   1 

 

Змістовий модуль 4 

19 Потужність лазера. 3 2 0 1 

20 Спектральна ширина випромінювання лазера. 3 2 0 1 

21 Вільна генерація. 3 2 0 1 

22 Гігантські імпульси. 3 2 0 1 

23 Синхронізація мод. 3 2 0 1 

24 Нелінійна поляризовність. 4 3 0 1 

 Контрольна робота 1   1 

 

                                             Лекцій                                         56 год. 

                                             Модульні контрольні роботи    8 

                                            Форма заключного контролю  - іспит 

СРС 64 
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ДОДАТКИ 

І Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя  

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності  

ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ФК 7 Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, 

інженерії та комп’ютерних технологій 

ФК 8 Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні уявлення в 

галузі фізики для аналізу станів та властивостей фізичних систем 

ФК 9 Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження 

та математичного моделювання для опису фізичних об'єктів, пристроїв та 

процесів 

 

ІІ Програмні результати навчання за дисципліною 

ПРН 1 Розуміти предметну область сучасної прикладної фізики та 

математики. 

ПРН 2 Знати основи технологій та методів дослідження властивостей 

речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали. 

ПРН 7 Вміти застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для 

дослідження фізичних явищ, приладів і наукоємних технологій. 


