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1. Мета дисципліни – оволодіння  студентами основами  методів, за допомогою яких можна 

зробити оцінки наслідків впливу проникаючої  радіації на напівпровідники. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні  закони, з допомогою яких  розраховуються  зіткнення часток,  властивості 

випромінювань, особливості проходження  часток  різних видів  через речовину. 

2. Вміти застосовувати одержані знання для розрахунку поперечника зіткнень, траєкторій 

часток, пробігів, констант радіаційної стійкості та ін. 

3. Володіти елементарними навичками користування персональним комп’ютером 

3. Анотація навчальної дисципліни: курс «Фізика напівпровідників» забезпечує 

професійний розвиток магістра та спрямована на отримання поглиблених знань по взаємодії 

часток різних видів  із речовиною  та аналіз  наслідків дії радіації  на твердотільні  зразки – 

напівпровідникові   матеріали  та прилади, що необхідно для подальшої успішної самостійної 

дослідницької роботи. 

4. Завдання (навчальні цілі): створення умов для активного засвоєння  студентами 

механізмів  взаємодії  швидких  часток із речовиною, розвиток  ініціативи та самостійності 

мислення  у процесі  ознайомлення  з новітніми підходами до тлумачення експериментальних 

даних,  розвиток  здатності прогнозування, що необхідні в майбутній практичній діяльності 

фахівця, вміння їх застосовувати для пояснення експериментальних результатів, отриманих при 

виконанні магістерських робіт та при подальшій роботі за фахом.  

 характеристик напівпровідникових матеріалів, складати звіт по роботі та оформляти 

наукові статті, користуватись довідковими матеріалами. 

 Застосовувати одержані теоретичні знання та практичні навички в подальшій 

професійній діяльності. 

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 

1.1 Знати.   Характеристики потоків 

проникаючої радіації. Класифікацію 

часток  за видом, інтенсивністю та 

енергією. Рівняння траєкторій часток. 

Потенціали взаємодії. Взаємодію 

швидких електронів із речовиною. 

Особливості нейтронного опромінення. 

Взаємодію електромагнітного  

жорсткого випромінювання з 

речовиною. Вплив проникаючої радіації 

на р-п- переходи. Ефект каналювання 

швидких частик.    

Лекції 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

 

50 

1.2 Вміти: вільно володіти загально 

вживаними термінами. Вміти 

застосовувати одержані знання для 

розрахунку поперечника зіткнень, 

траєкторій часток, пробігів, констант 

радіаційної стійкості та ін. 

 

Лекції 

Самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота. 

Опитування в 

процесі лекції. 

50 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

  +    

   +   

   +   

7. Схема формування оцінки: 

8.1 Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  

1.  Модульна контрольна робота 1 (10 балів – 20 балів).  Захист реферату 1 (5 балів –10 балів). 

2. Модульна контрольна робота 2 (10 балів – 20 балів). Захист реферату 2 (5 балів – 10 балів).  

        

- підсумкове оцінювання у формі заліку 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: (обов’язкове проведення екзаменаційного 

оцінювання в  письмовій формі) 

 Частина 1 (за наявності) Частина 2 (за наявності) Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 0 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 30 балів. 

8.2 Організація оцінювання:  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

Складати звіт по роботі та оформляти 

наукові статті. Знаходити у довідниковій 

літературі відповідні параметри, що 

характеризують властивості 

напівпровідників.  

Застосовувати одержані теоретичні знання 

та практичні навички в подальшій 

професійній діяльності. 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..    Тематичний  план  лекційних і лабораторних  занять 

№ 

п/

п 

Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 

лабор

аторні 

 

Самості
йна 

робота 

Змістовий модуль 1   Проникаюча радіація. 

1 

Загальна  характеристика  потоків проникаючої  радіації. 

Класифікація часток  за видом, інтенсивністю та енергією. Поняття 

флюенсу. Області застосування та можливості в області тонких 

технологій. 

4 

2 

 

2 

Рівняння траєкторій часток. Потенціали взаємодії. Середня 

передана енергія. Кулонівський потенціал. Екрановані взаємодії. 

Потенціал Борна = Майєра.  

3  

3 

Взаємодія  швидких електронів з речовиною. Імовірність та 

коефіцієнти поглинання.  Допорогові  ефекти. Переріз взаємодії. 

Формула Мак-Кінлі-Фешбаха. 

3 1  

4 

Особливості нейтронного опромінення. Специфіка опромінення 

швидкими та повільними нейтронами.Формула Брейта-Вигнера. 

Модель Кинчина –Пиза. Каскадна функція. 

3 1  

5 

Взаємодія  електромагнітного  жорсткого випромінювання з 

речовиною. Імовірність та коефіцієнти поглинання.  Допорогові  

ефекти. 

3 1  

6 

Пробіги заряджених  часток. Залежність величини пробігу від 

енергії, маси та заряду. Іонізаційна здатність. Формула  Гейгера – 

Неттола. 

3 1  

7 

Методи відновлення характеристик опроміненого кристала. 

Ізохронний та ізотермічний відпали. Енергія активації. 

Акустичний, акусто- інжекційний відпали. 

3 1  

8 
Вплив проникаючої радіації на р-п- переходи. Зміна ВАХ при 

опроміненні. Вплив радіації  на ємність р-п-переходу. 
3 1  

 
Змістовий модуль 2   Джерела проникаючого випромінювання та методи визначання 

параметрів радіаційних дефектів 

9 

Джерела проникаючого випромінювання. Ядерний реактор. 

Загальна характеристика джерел. Принцип роботи та можливості у 

радіаційній фізиці. 

4 1  

10 

Прискорювачі заряджених часток. Лінійні електронні прискорювачі, 

прискорювачі резонансного типу. Циклічні прискорювачі. 

Циклотрон.  

4 1  

11 

Іонне легування напівпровідників. 

Загальна характеристика методу. Переваги. Перспектива. 

Застосування. 

3 1  

12 
Ефект каналювання швидких частик. Орієнтаційні ефекти. 

Використання в області радіаційної фізики напівпровідників. 
3 1  

13 

Низькотемпературне опромінення напівпровідникових  кристалів. 

Низькотемпературне опромінення напівпровідникових кристалів, 

як спосіб одержання інформації про  властивості дефектів у 

напівпровідниках. Експериментальні дані для германію, кремнію 

та сполук А3 В5. 

3 1  

14 

Можливості електричних та ємнісних методик  при визначенні 

параметрів радіаційних дефектів. Використання  методу 

НСГР.Особливості методу Холла, фотопровідності та  

релаксаційних методів. 

 

3 1  
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15 

Радіаційна  стійкість елементів електронних схем. Параметри 

радіаційної стійкості. Вплив радіації на опір бази. Зміна 

квантового виходу приладів. Способи підвищення стійкості до 

опромінення. 

3 1  

 ВСЬОГО 32 16  

 

Загальний обсяг 108 год.  в тому числі: 

Лекцій – 32_ год. 

Семінари –год. 

Практичні заняття - ____ год. 

Лабораторні заняття - 16год. 

Тренінги - ____ год. 

Консультації - ___ год. 

Самостійна робота - 60год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Дж. Динс.  Дж. Виньярд. Радиационные эффекты в твердых телах. М.  ИЛ. 1960.  

2. И.Д.Конозенко,  В.И.Хиврич, А.К.Семенюк. Радиационные эффекты в кремнии. Киев, 

Наукова думка. 1973.  

3. В.С.Вавилов.  Действие излучений на полупроводники. ФМ. М. 1971.  

4. М.Томпсон.  Дефекты и радиационные повреждения в металлах. М. Мир. 1971. 

 

Додаткова: 

 

1. Р.Ф.Коноплева.  В.Л. Литвинов , Н.А.Ухин. Особенности  радиационного повреждения  

полупроводников частицами высоких енергий. М.  Атомиздат. 1971.  

2. Коршунов Ф.П. Гатальский Г.В. Иванов Г.М.   Радиационные еффекты в полупроводниковых 

приборах. Минск. Наука и техника. 1978.  

3. Физические процессы  в облученных полупроводниках.  Под ред. Смирнова Л.С. 

Новосибирск. Наука. 1977. 

4. Винецкий В.Л. Холодарь Г.А. Радиационная физика  полупроводников. К. Наукова думка. 

1979.  

 

 

 
 

 


