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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітньо-

професійна програма, 
освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
15 «Автоматика і 

управління» 
нормативна 

 
Спеціальність  

151  «Aвтоматизація та 

комп'ютерно-

інтегровані технології» 

Модулів – 1 

Освітньо-професійна 
програма 

«Комп’ютерно-
інтегровані технологічні 

процеси і виробництва 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 3-й  

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: к/р 
                                    (КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  120 

5-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних – 2,22 
самостійної роботи 
студента – 4,44 

Освітній ступінь 
«Бакалавр» 

20 год.  
Лабораторні 

20 год  

Практичні 

  
Самостійна робота 

80 год.  
Вид контролю: 

диф. залік  

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80. 
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1. Мета й завдання дисципліни 

 

Метою дисципліни  «Фізика та контроль параметрів напівпровідникових 

матеріалів» є формування у студентів знань та умінь у застосуванні 

найсучасніших контрольно-вимірювальних приладів для визначення параметрів 

напівпровідникових матеріалів та дослідження структур цих матеріалів, які 

полягають  перевірці при виробничому контролі якості. 

Задачі вивчення дисципліни визначені вимогами до підготовки фахівців, 

що встановлені кваліфікаційною характеристикою спеціальності 151  

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», і становлять наступне: 

 опанування знаннями щодо принципів і методів виміру 

електрофізичних параметрів напівпровідникових матеріалів;  

 ознайомлення з принципами застосування оптичних методів, методів ІЧ 

спектроскопії, ефекту Хола щодо застосування їх до вимірювання параметрів 

напівпровідникових матеріалів; 

 опанування основними навичками використання вимірювального 

обладнання. 

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

 кристалохімічні властивості напівпровідникових матеріалів; 

 види дефектів у напівпровідникових матеріалах; 

 методи виміру та контролю основних електрофізичних параметрів 

напівпровідникових матеріалів; 

уміти: 

 обирати засоби контролю параметрів напівпровідникових матеріалів; 

 розраховувати за результатами виміру параметри напівпровідникових 

матеріалів; 

 знайти шляхи зменшення похибок контролю параметрів 

напівпровідникових матеріалів.  
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Будова напівпровідників 

Тема 1 Основні положення фізики напівпровідників 

1.1. Природа напівпровідників та їх параметри. 

1.2. Побудова кристалу та його дефекти*. 

1.3. Класифікація напівпровідників. 

Тема 2 Методи вимірювання питомого опору напівпровідникових 

матеріалів. 

2.1. Двохзондовий метод.  

2.2. Чотиризондовий метод.  

2.3. Неконтактні методи*. 

Тема 3 Методи вимірювання параметрів напівпровідників за 

допомогою ефекти Хола 

3.1. Ефект Хола та супутні йому явища. 

3.2. Методи виміру ефекту Хола.  

3.3. Визначення параметрів по виміру струму Хола. 

 

Змістовий модуль 2 Контроль напівпровідників 

Тема 4 Контроль неоднорідності та структурних дефектів у 

напівпровідниках 

4.1. Методи травлення та осадження. 

4.2. Методи виміру об'ємної фото-Е.Р.С. 

4.2. Оптичні методи контролю дефектов. 

4.3. Автоматичні методи контролю неоднорідності та структурних 

дефектів. 
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Тема 5. Контроль складу та наявності домішок у напівпровідникових 

матеріалах 

5.1. Методи контролю кисню у напівпровідникових матеріалах.  

5.2. Методи контролю вуглецю у напівпровідникових матеріалах*. 

Тема 6. Контроль параметрів напівпровідників методом оптичного 

поглинання 

6.1. Обладнання для виміру оптичних властивостей  напівпровідників.  

6.2. Вимір домішкової фотопровідності. 

6.3. Вимірмалих фотоелектричних сигналів. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 
у

сь
о

го
 у тому числі 

л лб пр с. р. л лб пр с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 * 

Змістовий модуль 1 Будова напівпровідників 

Тема 1. Основні положення 

фізики напівпровідників  

14 2 –  10      

Тема 2. Методи 
вимірювання питомого 
опору напівпровідникових 

матеріалів 

18 4 4  10      

Тема 3. Методи 

вимірювання параметрів 
напівпровідників за 
допомогою ефекти Хола 

18 4 4  10      

Разом за змістовим  
модулем 1 

50 10 10  30      
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Змістовий модуль 2 Контроль напівпровідників  

Тема 4. Контроль 

неоднорідності та 
структурних дефектів у 
напівпровідниках 

14 2 2  10      

Тема 5. Контроль складу та 

наявності домішок  у 
напівпровідникових 

матеріалах 

18 4 4  10      

Тема 6. Контроль параметрів 
напівпровідників методом 

оптичного поглинання 

18 4 4  10      

Разом за змістовим модулем 2 50 10 10  30      

ІНДЗ (КР, РГ, к/р): к/р 10    10      

Семестровий контроль:  
диф. залік 

10    10      

Усього годин за  

модулем 1 
120 20 20  80      

 

Примітка:  *  Модуль 1 – семестр 5. 

 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

...    

 Усього    

 
 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

…    

 Усього   
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7. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Визначення питомого опору й температурного 
коефіцієнта опору провідників 

4  

2 Дослідження   термоелектричних   явищ   у 
провідниках 

4 
 

3 Визначення типу провідності напівпровідників за 

знаком термо-ЕРС. Вимір питомого опору 
напівпровідників чотиризондовим методом 

4  

4 Дослідження   фотопровідності напівпровідників 4  

5 Вивчення ефекту Холла в напівпровідниках 4  

 Усього  20  

 

 
8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Основні положення фізики напівпровідників  10  

2 Методи вимірювання питомого опору 

напівпровідникових матеріалів 

10 
 

3 Методи вимірювання параметрів  напівпровідників за 

допомогою ефекти Хола 

10 
 

4 Визначення рівня кисню у напівпровідникових 
матеріалах методом ІЧ спектроскопії 

10 
 

5 Визначення рівня вуглецю у напівпровідникових 
матеріалах методом ІЧ спектроскопії 

10 
 

6 Визначення пружних напруг у напівпровідникових 

матеріалах методом ІЧ спектроскопії 

10 
 

 Усього забезпечення аудиторних занять
**

 60  

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р): к/р 10  

 Забезпечення семестрового контролю: диф. залік 10  

 Усього годин за модулем 1 80  

Примітка:  

**  кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до 

лекцій, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи. 
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9. Методи навчання 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота. 

 

10. Методи контролю 

Контрольні роботи, усне опитування, захист лабораторних робіт, диф. 

залік. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид 

занять 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції 2 2 2 2 2 2 12 

Лаборат. зан., 6 6 6 6 6 6 36 

Поточний 

контроль: 

       

Опитування 5 5 5 5 5 5 30 

Контрольна 

робота 

      10 

Ін. види 

поточ. контр. 

2 2 2 2 2 2 12 

Усього 15 15 16 16 16 16 100 

 

Т1, Т2 ... Т6 – теми  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 
навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 
повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 

дисципліни 

 

 
12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів» 

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» освітнього 

ступеня «Бакалавр» / Укладач О. Г. Холод.  Кременчук : видавничий відділ 

КрНУ, 2019. – 38 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-

інтегровані технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Бакалавр» 

/ Укладач О. Г. Холод.  Кременчук : видавничий відділ КрНУ, 2019. – 14 с. 
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13. Рекомендована література 

 
Основна 

1. Горелик С. С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : 

учебник / С. С. Горелик. – М : Металлургия, 1988. –280 с. 

2. Котовнюк Н. Ф. Измерение параметров полупроводниковых 

материалов / Н. Ф. Котовнюк, Ю. А. Концевой.  М. : Металлургия, 1970. –  

432 с. 

3. Павлов Л. П. Методы определения основных параметров 

полупроводниковых материалов / Л. П. Павлов. – М. : Высшая школа, 1975.  

205 с. 

Допоміжна 

4. Зи С. Физика полупроводниковых приборов : пер. с англ. / Под ред.  

Р. А. Суриса : в 2-х томах. – М. : Мир, 1984. – 320 с. 

5. Мозберг Р. К. Материаловедение / Р. К. Мозберг.  М : Высшая школа, 

1991. – 340 с. 

6. Пасынков В. В., Сорокин В. С. Материалы электронной техники : 

учебник / В. В. Пасынков, В. С. Сорокин. – М : Высшая школа, 1986. – 220 с. 


