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1. Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Наноелектроніка і 

мікрохвильова техніка» є нормативною дисципліною підготовки фахівців за 

освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань «10 Природничі науки» зі спеціальності 

«105 Прикладна фізика  та наноматеріали». 

2. Анотація навчальної дисципліни. Курс «Наноелектроніка та 

мікрохвильова техніка»  - необхідна складова формування професійного 

світогляду фахівця зі спеціальності «Прикладна фізика». В ньому з єдиної точки 

зору розглядаються питання фізики напівпровідників при переході до 

нанорозмірів, а також принципи роботи найпоширеніших пристроїв та систем, 

які лежать в основі сучусної напівпровідникової наноелектроніки та 

спінтроніки. Крім того, дисципліна містить загальні властивості антен, 

однозв’язних закритих мікрохвильових ліній передачі (прямокутний хвилевід, 

круглий хвилевід, та металеві хвилеводи з складною формою поперечного 

перерізу), та фізичні основи роботи клістронних генераторів (пролітний та 

відбивний клістрон), ламп біжучої (прямої) хвилі, магнетрону, 

напівпровідникових пристроїв НВЧ, лавино-пролітних діодів, тунельних діодів 

та діоду Ганна, квантових пристроїв НВЧ, мазера. Приділяється увага 

застосуванням мікрохвильової техніки. 

3.  Метою навчальної дисципліни «Наноелектроніка і мікрохвильова 

техніки» є вивчення фізичних основ явищ струмоперенесення та 

теплоперенесення в нанорозмірних об’єктах, фізики нано-термоелектриків, 

основних явищ та пристроїв спінтроніки; ознайомлення з фізикою явищ, 

принципами дії, типами, характеристиками, функціональним призначенням 

компонентів пристроїв мікрохвильового діапазону (зокрема НВЧ), 

особливостями активних НВЧ-пристроїв на базі напівпровідникових та 

мініатюрних вакуумних приладів 

4  Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни 

«Наноелектроніка і мікрохвильова техніка» : 

Студент повинен знати:  

- основи транспортної моделі Ландауера-Датта-Лундстрома для струмо- 

й теплоперенесення в наноелектроніці; основні шляхи підвищення 

ефективності приладів термоелектрики; головні фізичні ефекти, що 

лежать в основі роботи пристроїв спінтроніки; 

- основні рівняння мікрохвильової техніки і методи управління 

електронними потоками, особливості однозв’язних закритих 

мікрохвильових ліній передачі (прямокутного хвилеводу, круглого 

хвилеводу, металевого хвилеводу зі складною формою поперечного 

перерізу); будову, принцип роботи та фізичні основи клістронних 

генераторів, лампи біжучої (прямої) хвилі, магнетрона, лавино-

пролітного діода, тунельного діоду, діоду Ганна, мазера 

Студент повинен вміти: 

- будувати та розраховувати схеми базових пристроїв 

наноелектроніки, термоелектрики й спінтроніки, розраховувати їх 

основні фізичні характеристики, визначати фізичні параметри 

пристроїв за їх фізичними властивостями; 



- користуватися методами розрахунку та побудови лінійних 

надвисокочастотних кіл, користуватися засобами обробки сигналів 

НВЧ, вимірювати характеристики сигналів НВЧ, застосовувати 

мікрохвильову техніку у виробництві. 

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. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

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

Програмні результати навчання (ПРН): 

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 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. 

5. Передумови для вивчення навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна «Наноелектроніка і мікрохвильова техніки» має 

зв'язок з навчальними дисциплінами «Математичний аналіз», «Квантова 

механіка»,  «Радіотехнічні кола та сигнали», «Основи радіоелектроніки», 

«Квантова та напівпровідникова  електроніка»,  які викладаються на факультеті  

радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем на І, II, III та 

«Мікрохвильова електроніка та електродинаміка», яка викладається на 

факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем на ІV курсі. 

6. Засоби оцінювання результатів навчання. 

- Семестрове оцінювання. Навчальний курс містить чотири змістовні 

модулі (ЗМ), кожен з яких оцінюється максимум в 15 балів. 

-  Робота в аудиторії  є частиною відповідного модуля, доповіді на 

практичних заняттях, контрольні роботи та колоквіуми є складовими відповідних 

модулів. 

- Письмові контрольні роботи проводяться після завершення 

відповідних тем. 

- Підсумкове оцінювання (у формі заліку): Завдання складається із 2-

х теоретичних питань та 1-ї задачі. Кожне теоретичне питання оцінюється від 0 до 



15 балів, а задача –  від 0 до 10 балів. 

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

отримання студентом протягом семестру (сумарно) не менше  ніж 30 балів. 

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

одержання допуску до заліку повинні написати додаткову контрольну роботу.  

8. Критерії оцінювання: протягом семестру передбачено проведення 

трьох модульних контрольних робіт та одного колоквіуму. За кожну контрольну 

роботу та колоквіум нараховується максимум по 10 балів. За питання та 

відповіді на лекції в межах ЗМ передбачено максимум 5 балів. Максимальна 

кількість балів, яка може бути нарахована студенту протягом семестру - 60 

балів. 

Якщо студент з поважних причин був відсутній при написанні модульної 

контрольної роботи з лекційного матеріалу, він має право на одне 

перескладання з можливістю отримання максимальної кількості балів. Термін 

перескладання визначається викладачем. 

 

Підсумкова оцінка (ПО) розраховується за накопичувальною 

системою 

 

Максимальна 

кількість балів 
ЗМ-1 ЗМ-2 ЗМ-3 ЗМ-4 Залік ПО 

за колоквіум 1   10  

40 100 

за модульну 

контрольну 

роботу 1 

10    

за модульну 

контрольну 

роботу 2 

 10   

за модульну 

контрольну 

роботу 3 

   10 

за питання 
та відповіді 

на лекції 

5 5 5 5 

Всього 15 15 15 15 40 100 

 

Примітка. Студенти, які за сумою чотирьох модульних контролів набрали 

менше 30 балів, до заліку не допускаються. 



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 
Кількість годин 

Всьо

го 

Лекц

ії 

Лабо

рато

рні 

СРС 

1 Вступ. Класична теорія електропровідності 

та межі її застосовності. Причина 

виникнення струму з точки зору 

нанофізики. Струм у наближенні лінійного 

відгуку. Модель пружного резистора. 

Провідність пружного резистора. Дисипація 

тепла пружним резистором. 

 4  6 

2 Перехід від пружного резистора до 

макропровідника. Дифузійна провідність. 

Низьковимірні напівпровідники – 

провідність та опір. 

 2  2 

3 Балістичний транспорт у моделі Ландауера-

Датта-Лундстрома. Моди провідності. 

Фундаментальне співвідношення і число 

 2  2 



квантових станів. 

4 Провідність за модифікованою формулою 

Друде. Квантування провідності. 

Експериментальне підтвердження. 

 2  2 

5 Термоелектричні явища. Коефіцієнт 

Зеєбека. Показники якості 

термоелектричних пристроїв і матеріалів. 

Перенесення тепла електронами. 

 4  6 

6 Дельта-термоелектрик. Оптимізація 

силового коефіцієнта. Перенесення тепла 

фононами. Термоелектричні властивості 

графену. 

 4  6 

 Контрольна робота     

 

Змістовний модуль 2 

7 Ефект гігантського магнітоопору і його 

застосування в електроніці. 
 2  2 

8 Основні поняття спінтроніки. Спіновий 

клапан у двохканальній моделі Мотта. 

Поляризація контакту і магнітний опір. 

 2  2 

9 Опір межі канал-контакт для омічного і 

бар’єрного контакту. Спінові потенціали. 

Рівняння Вале-Фера. Переворот спінів. 

 2  2 

10 Рівняння Ландау-Ліфшиця. Поворот 

намагніченості спіновим струмом. 
 2  2 

11 Поляризатори і аналізатори спінового 

струму. Топологічні діелектрики і майбутнє 

спінтроніки 

 2  2 

 Контрольна робота     

 Загалом  28  32 

Змістовний модуль 3 

№ Назва теми 
Кількість годин 

Всьо

го 

Лекц

ії 

Лабо

рато

рні 

СРС 

1 

Вступ. Основні рівняння мікрохвильової 

техніки і методи управління електронними 

потоками.  

 2  2 

2 Загальна теорія антен.  2  2 

3 
Особливості однозв’язних закритих 

мікрохвильових ліній передачі. 
 2  2 



4 Прямокутний хвилевід.  2  2 

5 Круглий хвилевід.  2  2 

6 
Металеві хвилеводи з складною формою 

поперечного перерізу. 
 2  4 

 Модульний контроль (Колоквіум 1)     

 

Змістовний модуль 4 

7 
Клістронні генератори. Пролітний клістрон. 

Відбивний клістрон. 
 2  2 

8 Лампи біжучої (прямої) хвилі.  2  2 

9 
Рух електрона в схрещених полях. 

Магнетрон. 
 2  2 

10 Теорія напівпровідникових пристроїв НВЧ  2  2 

11 
Лавино-пролітні діоди, тунельні діоди та 

діод Ганна. 
 2  2 

12 
Особливості характеристик квантових 

пристроїв НВЧ. 
 2  2 

13 Фізичні основи роботи мазера.  2  2 

14 Застосування мікрохвильової техніки.  2  4 

 Контрольна робота     

 Загалом  28  32 

      

 Разом  56  64 

 

Лекцій       56 год. 

Самостійна робота студента (СРС)  64 год. 

Форма заключного контролю   залік 
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