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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Фізика сонячної енергетики» є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 10 “Природничі науки” ,  

спеціальності - 104: Фізика та астрономія.     

 Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 8.04020302 – фізика 

конденсованого стану (блоку дисциплін фізика функціональних матеріалів). 

 

Викладається у І семестрі  1 курсу магістратури в обсязі – 90 год. 
 
(3 кредита 

ECTS) зокрема: лекції – 16  год., лабораторні – 14 год., самостійна робота – 60 

год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 

Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – набуття знань, навиків і умінь студентами про 

наноматеріали і наноструктури, основні їх фізичні властивості, методи 

отримання і дослідження, сучасні області їх застосування. 

Завдання – ознайомлення з механізмами функціонування сонячних 

елементів, їх ефективність, перспективи та напрями розвитку, прикладними 

аспектами використання функціональних наноматеріалів, що сприятиме 

розвитку логічного і аналітичного мислення студентів – майбутніх фізиків. Дана 

навчальна дисципліна надасть можливість студентам більш ефективно 

застосовувати отримані знання при практичному використанні функціональних 

наноматеріалів. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні поняття про особливості будови і фізико-хімічні 

властивості та застосування сучасних функціональних матеріалів у якості 

сонячних батарей.   

вміти: самостійно користуватися фаховою літературою. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Фізика 

наноматеріалів» є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Вона є спеціальною дисципліною 

для вивчення фізико-математичних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна є 

логічним продовженням курсів  «Фотоніка наноструктур», «Фізика 

нанотрубок», «Теорія наноструктур», «Фізика полімерів», , «Радіаційна 

модифікація функціональних матеріалів» та інші. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 5 - 7. Обов’язковим для іспиту є отримання мінімальної кількості балів на 

кожній модульній контрольній. 
Оцінювання за формами контролю:   
 ЗМ1 ЗМ  2 

Min. – 12 балів Max– 20 балів Min.  – 12 балів Max. – 20 балів 
Усна відповідь     
Доповнення     

…     
Модульна контрольна 
робота 1 

       12     20   

Модульна 
контрольна робота 2 

      12        20 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання іспиту 

обов’язково необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем 

знань..  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 30 /30 60 

Максимум 30 30 60/40 100 

При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)              
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    

 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 

Тема 1.  -  2 години    

Актуальність проблеми. Матеріали сонячної енергетики (С.Е.) Досягнення і 

перспективи. (Література 1-10). 

 
Тема 2  -  2 години    

Основні закономірності процесів перетворення випромінювання в інші види 

енергії. Види і типи перетворювачів. Надійність і стійкість характеристик. 

Швидкодія та експлуатаційний ресурс. (Література 1-10). 

 
Тема 3 -2 години    

Електронно-дірковий перехід, як активний елемент напівпровідникової 

фотоніки  (Література 1-10). 

 
Тема 4 -2 години  

Ефект Шоткі. Зонні діаграми. (Література 1-10). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

 
Тема 5 -2 години  

Ефект Поля. Рівні Тамма. Формування бар’єрів. (Література 1-10). 

 
Тема 6 -2 години  

Будова діодів Шотткі. Технологічні процеси. Матеріали. (Література 1-10). 

 
Тема 7 -2 години  

Гетеропереходи. Розриви зон та формування барєрів. Механізми інжекції 

неосновних носіїв заряду. (Література 1-10). 

 
Тема 8 -2 години  

Структура сонячних елементів, одержаних на базі кремнію та органічних 

молекулах, роль полімерних матриць. Надійність. Радіаційна стійкість. 

Перспективи розвитку СЕ (Si). (Література 1-10). 

 

 

 

 

 

 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

лекції 
семінари/ 

лаборат., 

практичні 
С/Р 

Змістовий модуль 1    
Методи створення та дослідження структури наноматеріалів 

1 
Тема 1  Актуальність проблеми. Матеріали сонячної 

енергетики (С.Е.) Досягнення і перспективи 
 

2 

7 

 

2 

Тема 2.  Основні закономірності процесів 

перетворення випромінювання в інші види енергії. 

Види і типи перетворювачів. Надійність і стійкість 

характеристик. Швидкодія та експлуатаційний 

ресурс. 
 
 

2  

3 

Тема 3  Електронно-дірковий перехід, як активний 

елемент напівпровідникової фотоніки   
 

2  

4 Тема 4 Ефект Шоткі. Зонні діаграми 2   

 Модульна контрольна робота 1    

Змістовий модуль 2   . Оптичні методи досліджень та застосування наноматеріалів 
 

5 

Тема 5.  Ефект Поля. Рівні Тамма. Формування 

бар’єрів. 
 
 

2 7  

6 
Тема 6.  Будова діодів Шотткі. Технологічні 

процеси. Матеріали 
2   

7 

Тема 7.  Гетеропереходи. Розриви зон та 

формування барєрів. Механізми інжекції 

неосновних носіїв заряду. 
 

2 -  

8 

Структура сонячних елементів, одержаних на базі 

кремнію та органічних молекулах, роль полімерних 

матриць. Надійність. Радіаційна стійкість. 

Перспективи розвитку СЕ (Si). 
 

2   

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    

 ВСЬОГО 16 14 60 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 16 год  

Лабораторні  – 14 год. 

Самостійна робота -  60 год. 
 



 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 

 

1. Матеріали сонячної енергетики. 

2.  Основні закономірності процесів перетворення випромінювання в 

інші види енергії.  

3. Види і типи перетворювачів. Надійність і стійкість характеристик.  

4. Швидкодія та експлуатаційний ресурс перетворювачів. 

5. Електронно-дірковий перехід, як активний елемент 

напівпровідникової фотоніки   

6. Ефект Шоткі.  

7. Зонні діаграми. 
 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

 

1. Ефект Поля. 

2.  Рівні Тамма. Формування бар’єрів. 

3. Будова діодів Шоткі.  

4. Технологічні процеси. Матеріали для діодів Шоткі. 

5. Гетеропереходи. Розриви зон та формування бар’єрів.  

6. Механізми інжекції неосновних носіїв заряду у гетеропереходах. 

7. Структура сонячних елементів, одержаних на базі кремнію 

8. Структура сонячних елементів, одержаних на базі органічних молекул. 

9.  Роль полімерних матриць органічних сонячних елементів.  

10.  Радіаційна стійкість органічних сонячних елементів.  

11.  Радіаційна стійкість кремнієвих сонячних елементів.  
 

Питання на іспит включають питання змістових модулів 1 та 2. 

 

Список лабораторних робіт 

1. Дослідження спектрів джерел видимого випромінювання, виготовлених 

на основі сполук А
’’’

, В
v
 

а) дослідження електрофізичних параметрів діодів, виготовлених на базі 

фосфіду галію (GaP) 2 год. 

б) електролюмінісцентні характеристики серійних світло діодів GaP: 

одержання температурних залежностей спектрів; ідентифікація основних 

ліній та встановлення механізмів свічення (7 год).  

2. Вивчення механізмів рекомбінації у твердих розчинах GaAsP шляхом 

дослідження спектрів електролюмінісценції 

а) дослідження ефекту “зонної структури”, 

б) дослідження впливу потоків проникної радіації на екситонну складову 

спектрів електролюмінісценції (7 год). 
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