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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – вивчення методів дослідження поверхні та розповсюдження 

електромагнітних хвиль мікрохвильового діапазону. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

До вивчення дисципліни «Лабораторія з електронної фізики» необхідно пройти підготовку та 
скласти іспити/заліки з таких дисциплін: 

 Основи фізичної електроніки, 
 Мікрохвильова електроніка та електродинаміка, 
 Фізика вакууму та вакуумна електроніка, 
 Радіоелектроніка. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
«Лабораторія з електронної фізики»  є однією з ключових дисциплін циклу підготовки 

бакалаврів у галузі сучасної радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем. Вона дає 
уявлення щодо принципів функціонування приладів для дослідження поверхні та 
мікрохвильової електроніки. 

 

4. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

- опанування методами дослідження поверхні; 

- вивчення фізичних принципів функціонування НВЧ приладів. 

 
 

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. 

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. 
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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 Види поверхонь    

1.2 
Явище вторинної електронної емісії з 

поверхні 
   

1.3 
Явище тунельної емісії електронів з 

поверхні твердого тіла у вакуум 
   

1.4 
Явище термоелектронної емісії з поверхні 

металу у вакуум 
 Звіт  

1.5 
Фізичні явища, на основі яких 

функціонують НВЧ прилади 
   

1.6 
Основні принципи роботи мікрохвильової 

електроніки 
 Звіт  

2 вміти: лабораторні роботи 

звітування за 

результатами 

виконання 

лабораторних робіт 

до 45 

2.1 
Обробляти та аналізувати спектри 

вторинної емісії електронів з поверхні 
   

2.2 
Аналізувати отримані зображення 

поверхонь 
   

2.3 

Застосовувати прилади мікрохвильової 

електроніки для вирішення прикладних 

задач 

   

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 

   



5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
Результати навчання дисципліни Код 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1  

Програмні результати навчання (назва) 
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 5. Вміти обговорювати та знаходити рішення проблем і 

завдань при виконанні науково-технічних проєктів. + + + + + + + + + +  
ПРН 6. Вміти критично інтерпретувати науково-технічну 

інформацію, що стосується прикладної фізики. + + + + + + +    + 
ПРН 7. Вміти застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні 

моделі для дослідження фізичних явищ, приладів і наукоємних 

технологій. 
+ + + + + + +     

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       + + +  + 

ПРН 11. Вміти організовувати результативну роботу 

індивідуально і як член команди.       +   +  

ПРН 13. Вміти розробляти та формулювати свої професійні 

висновки та розумно їх аргументувати для фахової та нефахової 

аудиторії. 
      +    + 

ПРН 15. Вміти представляти і захищати отримані наукові і 

практичні результати в усній та письмовій формі. + + + + + + +    + 
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7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання  

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами написання письмових контрольних робіт. Внесок результатів навчання у 

підсумкову оцінку, за умови їх опанування на належному рівні: 

 результати навчання 1.1 – 1.10 [знання] – до 45 %; 

 результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 45%; 

 результат навчання 3.1 [комунікація] – до 5%; 

 результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%. 
Форми оцінювання: 

 семестрове оцінювання: протягом семестру передбачено проведення двох циклів 

лабораторних робіт (змістовних модулів). За перший цикл нараховується максимум 45 балів, 

за другий – максимум 35 балів. Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована 

студенту протягом семестру - 80 балів. 

 підсумкове оцінювання (у формі заліку): захист звітів з кожного із двох циклів, 
кожен з яких оцінюється від 0 до 10 балів. 

 умови допуску до підсумкового заліку: умовою допуску до заліку є отримання 
студентом не менше, ніж 50 балів. 
 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перескладання захисту 

лабораторних робіт здійснюються відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у 

Київському національному університеті» 

7.2. Організація оцінювання; 

Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота 
Кількість балів 

Min.  Max.  
Змістовний модуль 1 30 45 
Змістовний модуль 2 20 35 

 
Орієнтований графік оцінювання: 

Форма оцінювання 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 
Змістовний модуль 1 березень-травень 
Змістовний модуль 2 березень-травень 
Залік червень 

 

Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі заліку: 

Значення Змістовні модулі Залік Підсумкова оцінка 
Мінімум 50 10 60 

Максимум 80 20 100 

 
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% 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

№  Тема 
Кількість 

годин 
(лаб.) 

Вид контролю 

 Змістовний модуль 1. 

1 Дослідження поверхні методом Оже-спектроскопії 12  

2 Дослідження поверхні методом сканувальної тунельної 

мікроскопії  

12  

3 Дослідження поверхні методом атомно-силової 

мікроскопії 

12  

4 Дослідження ефективності термоелектронної емісії 

катодів 

36 Підготовка 

звіту І 

    

Змістовий модуль 2.  

10 Дослідження характеристик підсилювача на лампі прямої 

хвилі (ЛПХ). (2.5÷3.5 ГГц) 

6  

11 Дослідження характеристик генератора на лампі 

зворотної хвилі (ЛЗХ). (2.0÷4.0 ГГц). 

6  

12 Дослідження характеристик генератора на магнетроні з 

переналаштуванням напругою (Мітрон). (3.0÷4.0 ГГц). 

6  

13 Дослідження характеристик генератора на відбивальному 

клістроні. (10.0 ГГц). 

6 Підготовка 

звіту ІІ 

    

 Всього 60  

    

 
 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лабораторні роботи  60год. 
Самостійна робота  90 год. 

 

9. Рекомендована література: 

Змістовний модуль І 

1. H. Luth, Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, Springer, 2010. 

2. Kenjiro Oura, Victor G.Lifshits, Alexender A. Saranin, Andrey V. Zotov, Mitsuhiro Katayama. 

Surface Science – An Introduction. Springer, 2004. 

http://ntc.dvo.ru/lecture/books/%23Surface%20Science-An%20Introduction%202003.pdf  

3. J.A. Venables, Introduction to Surface and Thin Film Processes, Cambridge University Press, 

2003. 

4. K.W. Kolasinski, Surface Science, Wiley, 2008. 

5. В.А.Сминтина. Фізико-хімічні явища на поверхні твердих тіл. Одеса: Астропринт, 2009. 

6. В.І. Стріха, Г.І. Пека. Поверхневі та контактні явища в напівпровідниках. Київ: Либідь, 

1992. 

7. S. Sze. Physics of Semiconductor Devices. Wiley, 2010. 

8. Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха. Узагальнена модель Ландауера-Датта-Лундстрома в 

застосуванні до транспортних явищ у графені // Український фізичний журнал. Огляди. – 

2015. – т.10, №1. – С. 3-32. 

http://ntc.dvo.ru/lecture/books/%23Surface%20Science-An%20Introduction%202003.pdf


8 

9. J. Wolstenholme. Auger Electron Spectroscopy Practical Application to Materials Analysis and 

Characterization of Surfaces, Interfaces, and Thin Films. Momentum Press, LLC, New York, 

2015. 

10. K. L. Jensen. Introduction to the Physics of Electron Emission. Wiley, 2018. 

 

Змістовний модуль ІІ 

1. King R.W. Theory of Linear Antennas - Cambridge, 1958. 

2. Croswell W.F., Rudduck R.C., Hatcher D.M. The admittance of a rectangular waveguide 

radiating into a dielectric slab // IEEE Trans. AP.- 1967. - Vol. AP-15, № 5. - для студентів 

факультету радіофізики електроніки та комп’ютерних систем –81–P. 627-633. 

3. Mosig J.R., Besson J-C.E. Reflection of a Open-Ended Coaxial Line and Application to 

Nondestructive Measurement of Material // IEEE Trans.Instr.Meas. - 1981. - Vol. IM-30, № 1. - 

P. 45-50. 

4. Mistra D., Shabbra M., Epstein B.R. Noninvasive Electrical Characterization of Materials at 

Microwave Frequencies Using an Open-Ended Coaxial Line: Test of on improved Calibration 

Techniqque // IEEE Trans. MTT. - 1990. - Vol. 38, № 1. - P. 8-13. 

5. Weiner Melvin M. Monopole element at the center of a circular ground plane whose radius is 

small or comparable to a wavelegth // IEЕЕ TransAP. -1987. - Vol. AP-35, № 5. - P. 488-495. 

 

 


