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ВСТУП 

 Прогрес в галузі електроніки пов’язаний з впровадженнями нових 

матеріалів і технологій, яки дозволяють підвищувати функціональні 

можливості пристроїв при одночасному зменшенні їх розмірів та 

споживання енергії. Суттєвий прорив в цьому напрямі був зроблений при 

впровадженні інтегральної мікроелектроніки на основі кременю.  Але вже 

зараз видно, що ступінь інтеграції та швидкодія  таких приладів 

наближається до межі. Тому наразі стає задача переходу через цю межу. 

Для цього треба задіяти нові матеріали, технології та фізичні явища. В 

такій логіці побудовано даний лекційний курс. Розглянуті кремнієві 

технології, потім перспективи заміни кремнію іншими напівпровідниками, 

включаючи органічні. Подальший прогрес пов’язано із застосуванням 

макроскопічних квантових систем – двовимірних, одновимірних, 

квантових точок. Розглянути особливості утворень, що мають розміри в 

одиниці нанометрів. Вони демонструють нові фізичні, хімічні та біологічні 

властивості, яки можуть бути задіяні для створення електронних систем. 

На прикладі спін залежних ефектів показана можливість побудови нового 

розділу електроніки – спінтроніки. 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Матеріали та елементи 

електроніки»: Ознайомлення студентів з сучасним станом інтегральної 

електроніки та перспективами її розвитку на базі нових фізичних явищ, 

матеріалів і технологій.  

Курс розрахований на майбутніх спеціалістів, зайнятих науковою 

діяльністю при проведенні як фундаментальних, так і прикладних 

фізичних досліджень у галузі інтегральної електроніки.  

 

Вимоги до знань та вмінь: 

Студент повинен знати: основні фізичні явища та теоретичні 

положення, що застосовуються для їх опису, основи сучасної інтегральної 

мікроелектроніки та способи обробки інформації. 

 Студент повинен вміти: працювати з науковою літературою для 

з’ясування стану справ в галузі, що розглядається; застосовувати 

можливості сучасних методів аналізу та моделей для розв'язання реальних 

задач наукових досліджень.  
 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. 

 

Дисципліна «Матеріали та елементи електроніки» є нормативним 

курсом професійної підготовки фахівців рівня "магістр" для спеціальності 

«радіофізика і електроніка» на кафедрі електрофізики. Викладається в І 

семестрі в обсязі 2 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ЕСТ8, в тому числі 34 години аудиторних занять (34 години 
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лекцій) і 7 годин самостійної роботи.  

 

Дисципліна «Матеріали та елементи електроніки» базується на різних 

розділах теоретичної та експериментальної фізики, вищої математики та 

наступних нормативних навчальних дисциплінах: «Напівпровідникова 

електроніка», «Інтегральна електроніка та обробка інформації», «Мікро та 

наноелектроніка» та ін. 

 

Самостійна робота студентів (СРС) є основним видом засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Метою 

самостійної роботи є вироблення студентами навичок і вміння працювати з 

літературою, віднаходити головні аспекти проблем, що потребують 

твердого засвоєння, вміння письмово  та усно викладати матеріал. 

Предметом самостійної роботи є опрацювання ними як окремих тем 

програми курсу  «Матеріали та елементи електроніки» в цілому, так і 

деяких розділів тем, що окремо призначені для СРС.  
 

Система контролю знань та умови підсумкового контролю.  
 

Навчальна дисципліна «Матеріали та елементи електроніки» оцінюється 

за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох змістовних 

модулів (ЗМ-1, ЗМ-2). Підсумковий контроль у І семестрі проводиться у 

формі заліку (підсумковий модуль - КПМ). 

Форми поточного контролю: Модульний контроль - 2 модульні 

контрольні роботи на протязі І-го семестру (кількість балів зазначена в 

табл. 1. Модульні контрольні роботи проводяться викладачем в обсязі 2 та 

1 годин) по закінченню кожного модулю. Перевірка рівня засвоєння 

матеріалу самостійно опрацьованих тем здійснюється при проведенні 

індивідуальних консультацій та під час написання контрольних робіт 

шляхом включення у питання  теми СРС.   

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною 

шкалою. 

 

Підсумкова оцінка розраховується за накопичувальною системою. 

При цьому максимальна кількість балів встановлюється наступним чином: 

 за змістовий модуль №1 – 30 балів;    за змістовий модуль №2 – 30 

балів; 

І-й семестр                           Таблиця 1. 

Максимальна кількість балів Вид контролю  

 Змістов-
ний мо-

дуль № 1 

Змістов-
ний мо-

дуль №2  

Залік 
(КПМ) 

Підсум-
кова 

оцінка 

 

 

за модульні контрольні роботи 20 20 40 100  
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 за виконання поточних завдань; 
 за самостійну роботу;  
 за активність на заняттях 

10 10 

   

 

Всього 30 30 40 100  

 
Примітка. Білет для проведення заліку складається з 4 питань, 2-х теоретичних, та 2-х 

практичних, кожне з яких оцінюється максимально у 10 балів.  
Шкала відповідності 

 

За 100-бальною 
шкалою 

 Оцінка за національною шкалою 

90-100 5 відмінно 

85-89 
4 

добре («дуже добре») 
75-84 добре 

65-74  
3 

задовільно 

60-64 задовільно («достатньо») 

35-59  
2 

незадовільно (повторне складання) 

1-34  незадовільно (повторне вивчення) 

 

 
 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

 № 
 

Назва лекції (тема СРС) 

Кількість годин 

Лекції 
Самостійна 

робота 

Інші форми 

контролю  

Змістовний модуль 1 

1 Приповерхневі канали провідності в 

напівпровідниках. Прилади на їх основі. 

2   

2 Планарна – інтегральна технологія елементів 

мікроелектроніки.. 

2   

3 Епітаксіальні напівпровідникові структури.  

Молекулярно – променева епітаксія. 

Формування структурних елементів з окремих 

атомів. 

2   

4 Макроскопічні квантові ефекти. Двовимірні, 

одновимірні та нуль вимірні системи  

2   

5 Принципіальні обмеження зменшення 

розмірів елементів мікросхем. Одно 

електронний транзистор. 

2   

6 Осциляції провідності в двовимірних 

поверхневих каналах. Квантовий ефект 

Холла.  

 2  

7  Органічні напівпровідники. Створення на їх 

основі транзисторів, датчиків та інших 

електронних приладів.  

2   

8 Наноелектроніка. Виникнення та розвиток.  2   

9 Технологія наносистем. Магічні числа. 

Фулерени, нанотрубки, графенові шари. 
2   
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10 Прилади наноелектроніки: активні 

електронні, фільтри, сенсори, механічні 

системи. 

2   

11 Нанотехнології в медицині та біології.  2  

Модульна контрольна робота  1   2 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ   18 4 2 

 
 

Змістовний модуль 2 

12 Молекулярна електроніка (Молетроніка). 

Можливість використання молекулярних 

матеріалів та окремих молекул в якості 

активних елементів електроніки. 

2   

13 Синтез молекул, що здатні зберігати, 

передавати та перетворювати інформацію 

2 
  

14 Методи утворення супермолекулярних 

ансамблів та електронних пристроїв на їх 

основі. Молекулярний комп’ютер. 

2 

   

15 Створення нових молекулярних сполук 

молетроніки.  

 2  

16 Біологічні об’єкти в електроніці. Ефективність 

та перспективність їх застосування в якості 

фотохромних матеріалів та середовищ для 

голографічного запису інформації . 

2 1  

17 Біотехнології. 2   

18 Спінтроника. Можливості прояву спінової 

орієнтації електронів в різноманітних 

фізичних ефектах.      

2   

19 Вплив слабких магнітних полів на 

спінзалежни ефекти. Гігантський 

магнітоопір. Спінзалежний електропереніс, 

спін залежна рекомбінація. 

2   

20 Застосування спінзалежних ефектів в 

електронних приладах обробки інформації.  

2   

Модульна контрольна робота № 2   1 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ 16 3 1 

ЗАЛІК   2 

ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР 34 7 5 

 

             

         Загальний обсяг в I семестрі -50 год.: лекції - 34 год., самостійна робота 

- 7 год., консультації -4 год., контрольні – 3 год., заліки – 2 год. 
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Змістовний модуль 1 

 

Тема 1.  Напівпровідникова елктроніка 

 

Лекція 1. (2 год.) 

  Приповерхневі канали провідності в напівпровідниках. Прилади на їх 

основі. 

 

Лекція 2. (2 год.) 

Планарна – інтегральна технологія елементів мікроелектроніки. 

 

Лекція 3. (2 год.) 

  Епітаксіальні напівпровідникові структури.  Молекулярно – променева 

епітаксія. Формування структурних елементів з окремих атомів.  

 

Лекція 4. (2 год.) 

  Макроскопічні квантові ефекти. Двовимірні, одновимірні та нуль вимірні 

системи.  

   

  Лекція 5. (2 год.) 

Принципіальні обмеження зменшення розмірів елементів мікросхем. 

Одно електронний транзистор. 

 

Лекція 6. (2 год.) 

Органічні напівпровідники. Створення на їх основі транзисторів, датчиків 

та інших електронних приладів.  

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Осциляції провідності в двовимірних поверхневих каналах. Квантовий 

ефект Холла. 

Література [Д 3, С. 10 - 51 ] 

 

Тема 2. Наноелектроніка. 

 

Лекція 1. (2 год.) 

Наноелектроніка. Виникнення та розвиток.  

 

Лекція 2. (2 год.) 

Технологія наносистем. Магічні числа. Фулерени, нанотрубки, графенові 

шари. 

 

Лекція 3. (2 год.)  

Прилади наноелектроніки: активні електронні, фільтри, сенсори, 

механічні системи. 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Нанотехнології в медицині та біології. 

Література [1, С.299-311 ] 

 

Змістовний модуль 2 

 

Тема 3. Молекулярна електроніка 

 

Лекція 1. (2 год.) 

Молекулярна електроніка (Молетроніка). Можливість використання 

молекулярних матеріалів та окремих молекул в якості активних 

елементів електроніки. 

 

Лекція 2. (2 год.) 

Синтез молекул, що здатні зберігати, передавати та перетворювати 

інформацію 

 

Лекція 3. (2 год.) 

Методи утворення супермолекулярних ансамблів та електронних 

пристроїв на їх основі. Молекулярний комп’ютер. 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Створення нових молекулярних сполук молетроніки. 

Література [ 2, С.273-284 ] 

 

 

Тема 4. Біологічна електроніка.   

 

Лекція 1. (2 год.) 

Біологічні об’єкти в електроніці. 

 

Лекція 2. (2 год.) 

  Біотехнології. 

 

Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

Ефективність та перспективність застосування біочипів в якості 

фотохромних матеріалів та середовищ для голографічного запису 

інформації. 

Література [ 2, С.104-159;  5, С.55-103 ] 

 

Тема 5. Спінтроника.  

 

Лекція 1. (2 год.) 
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Можливості прояву спінової орієнтації електронів в різноманітних 

фізичних ефектах.      

 

Лекція 2. (2 год.) 

Вплив слабких магнітних полів на спінзалежни ефекти. Гігантський 

магнітоопір. Спінзалежний електропереніс, спін залежна рекомбінація. 

 

Лекція 3. (2 год.) 

Застосування спінзалежних ефектів в електронних приладах обробки 

інформації.  

 

Типові завдання контрольних робіт. 

 

1. Контрольна робота до змістовного модулю І: Матеріали та 

прилади сучасної інтегральної електроніки. (2 год.) 

2.  Контрольна робота до змістовного модулю ІІ: Зв’язок між 

молекулярною та біологічною електроніка ми. (1 год.) 

 

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 1 

1. Яки типи шарів провідності можна утворити на поверхні 

напівпровідника? 

2. Яки принципи покладені в основу технології інтегральної 

мікроелектроніки?  

3. Чим визначаються принципові обмеження мікромініатюризації та 

швидкодії напівпровідникових приладів?  

4. Якими фундаментальними фізичними параметрами визначаються 

осциляції в квантовому ефекті Холла?  

5. З яких експериментів слідує уявлення про існування магічних чисел в 

наноелектрониці?  

6. Яки властивості нанооб’єктів можуть бути застосовані в медицині? 

 

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 2 

1.  В чому полягає простий спосіб утворення молекулярних плівок? 

2. Яки властивості молекулярних агрегацій можуть бути використані в 

електроніці?  

3. Чому молекулярна електроніка може базуватися на відомих 

біотехнологіях?  

4. В яких фізичних явищах можна спостерігати спінзалежні ефекти?  

5.Чи може спінтроніка знайти пояснення механізму орієнтування птахів в 

просторі?  
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