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Робоча програма навчальної дисципліни Основи вакуумної і кріогенної 

техніки складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження 
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1. Мета навчальної дисципліни: освоєння студентами технології обробки 

напівпровідникових структур та розуміння фізичних явищ, які відбуваються при 

цьому, специфіки структурних властивостей, взаємозв’язку фізичних 

властивостей напівпровідників з їх структурою, а також ознайомлення з 

можливостями практичного застосування органічних напівпровідників у 

електронних приладах. 

 

2. Результати навчання  

Знати: 

 що таке напівпровідникова структура;  

 що таке органічні напівпровідники; 

 методи отримання напівпровідникових структур; 

 методи обробки напівпровідників; 

 принцип роботи органічних напівпровідників. 

 

Розуміти:  

 суть фізичних процесів, які відбуваються у напівпровідниках; 

 суть явищ, які відбуваються в органічних напівпровідниках; 

 суть обробки напівпровідникових структур.  

 

Вміти: 

 Аналізувати загальні питання технології та фізики напівпровідникових структур в 

мікроелектроніці. 

 Обговорювати зв'язок фізичних властивостей напівпровідникових структур з їх 

структурою 

 Здійснювати кількісні оцінки та проводити аналіз протікання процесів в 

напівпровідникових структурах. 

 

3. Опис навчальної дисципліни  

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Змістовий модуль 1. Техніка фізичного експерименту. Електронні прилади і цифрові 

вольтметри 

Тема 1. 

Напівпровідникові 

матеріали. Вимоги, які 

ставляться  до 

напівпровідникових 

матеріалів для 

виготовлення виробів 

електронної техніки. 

9 2 

 

   7       

Тема 2. Механічна 

обробка 

напівпровідникових 

пластин. 

11 2 

 

 3  7       

Тема 3. Хімічна і іонна 

обробка поверхні 

напівпровідників. 

12 2  3  7       

Тема 4. Методи 

формування топології 

мікроелектронних 

приладів. 

12 2 

 

 3  7       

Тема 5. Одержання 

структур методом 

епітаксійного 

вирощування. 

9 2    7       

Тема 6. Одержання 

структур методом 

іонної імплантації. 

9 2    7       

Тема 7. Одержання 

структур методом 

дифузії. 

9 2   

 

 

 7       

Тема 8. Технологія 

плівкових та гібридних 

мікросхем. 

9 2    7 

 

      

Разом за змістовим 

модулем 2 

 

80 16  9  56       

Змістовий модуль 2. Основи електричних вимірювань. Метрологія, стандартизація та 

управління якістю 

Тема 9. Явища 

переносу у органічних 

напівпровідниках. 

9 2    7       

Тема 10. Контактні 

явища в органічних 

напівпровідниках. 

9 2    7       

Тема 11. Органічні 

світлодіоди. 

12 

 

2  3  7       

Тема 12. Органічні 

сонячні елементи. 

9 2    7       

Тема 13. Гібридні 

органічно-неорганічні 

сонячні елементи. 

9 2    7       
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Тема 14. Органічні 

польові транзистори. 

12 2  3  7       

Тема 15. Сенсори на 

основі органічних 

матеріалів. 

9 2    7       

Разом за змістовим 

модулем 2 

70 14  7  49       

Усього годин  150 30  15  105       

 

3.3. Теми лабораторних занять 

№ 

 

Назва теми 

1 Іонна обробка поверхні напівпровідників. 

2 Механічна обробка поверхні напівпровідників. 

3 Виготовлення фотошаблонів для фотолітографії. 

4 Формування топології мікроелектронних приладів. 

5 Одержання тонких плівок органічних напівпровідників методом 

спінкоутингу. 

 

3.4. Самостійна робота 

№ 

 

Назва теми 

1 Різка напівпровідникових кристалів. 

2 Процес скрайбування. 

3 Гібридниі мікросхеми. 

4 Механізми провідності органічних напівпровідникових 

матеріалів. 

5 Принцип роботи органічних сонячних елементів. 

6 Газові сенсори на основі бар’єрних структур метал-органічний 

напівпровідник. 

7 Транзисторні сенсори. 

8 Процес іонної імплантації. 

9 Барвнико-сенсибілізовані сонячні елементи. 

10 Епітаксійний ріст. 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за 

рішенням кафедри (викладача). 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; 

дослідницько-творчі та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Поточний контроль: 

 усна відповідь студента; 

 письмова відповідь студента (тестування, есе, реферат, лабораторна 

робота). 

Підсумковий контроль: екзамен. 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1.  Горюнова Н.А. Органічні напівпровідники/ Н.А. Горюнова. – М.: Наука, 1968 – 

303. 

2.  Аваєв Н.А. Основи мікроелектроніки/ Н.А. Аваєв, Ю.Є Наумов, В.Т Фролкін. – 

Радіо і зв’язок, 1991 – 288. 
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7.2. Допоміжна 

1. Sze S.M. Physics of semiconductor devices / S.M. Sze, K. NG. Kwok. – New 

Jersey: Wiley, 2007. – 815 p. 

1. Шалимова К.В. Физика полупроводников / К.В. Шалимова. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 381 с. 

2. Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. 

М.: Высшая школа, 1987. – 476. 
 

8. Інформаційні ресурси 
 

Статті по тематиці предмету представлені у різних міжнародних 

наукометричних базах даних: Scopus, Web of Science, Google Scholar. 

 

Додатково 

(для контролю та самоконтролю роботи студента) 
1. Перелік контрольних питань до дисципліни для поточного самоконтролю та 

самоперевірки тем та змістовних модулів: 

 

Змістовний модуль 1 

 

1.  Дайте визначення поняття напівпровідникових матеріалів і їх загальну характеристику. 

2. Назвіть та опишіть основні параметри напівпровідників. 

3. Застосування напівпровідникових матеріалів у електронних приладах. 

4. Які є вимоги до чистоти і досконалості структури напівпровідників? 

5. Як здійснюється контроль якості напівпровідникових матеріалів? 

6. Опишіть види різки напівпровідникових кристалів.  

7. Як відбувається шліфування поверхні напівпровідникових матеріалів?  

8. Що таке полірування напівпровідників? Як він відбувається? 

9. Які є види обробки поверхні напівпровідникових матеріалів? 

10. Що таке механічна обробка напівпровідникових пластин? 

11. Якість приповерхневого шару після механічної обробки. 

12. Які можуть бути забруднення напівпровідникових підкладок? 

13. Якою є кристалографічна орієнтація напівпровідникових пластин та від чого вона 

залежить? 

14. Що таке скрайбування?  

15. Як відбувається розділення напівпровідникових пластин методом скрайбування?  

16. Які Вам відомі способи травлення і промивання напівпровідникових пластин?   

17. Опишіть процес хіміко-динамічного полірування поверхні напівпровідників? 

18. Дайте визначення іонно-плазмової обробки підкладок? 

19. Опишіть якість кристалічних пластин після обробки.  

20. Які Ви знаєте види літографії? Дайте загальну характеристику кожному з них. 

21. Дайте характеристику процесу оптичної фотолітографії?  

22. Що таке електронна літографія?  

23. Опишіть процес рентгенівської літографії?  

24. Які є особливості іонно-променевої літографії? 

25. Які є види браку фото-літографії? 

26. Як запобігти браку фото-літографії? 

27. Як формується топологія плівкових структур?  

28. В чому полягає процес епітаксії? Які є види епітаксії? 

29. Що таке автоепітаксія, гетероепітаксія, реотаксія? Порівняйте їх. 
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30. За яких умов відбудеться епітаксійне нарощування? 

31. Що таке молекулярно-променева епітаксія? Її особливості. 

32. Опишіть процес рідинно-фазової епітаксії. 

33. Дайте характеристику епітаксії із газової фази. 

34. Як можна одержати напівпровідникові структури методом іонної імплантації? 

35. Які матеріали використовуються при іонній імплантації? 

36. Опишіть основні стадії іонного легування. 

37. Дайте визначення іонного легування і назвіть його основні переваги та недоліки. 

38. Як за допомогою процесу дифузії одержати напівпровідникову структуру? 

39. Фізичні основи процесу дифузії.  

40. Перерахуйте закони дифузії.  

41. Як відбувється розподіл домішок при дифузії?  

42. Застосування дифузії в планарній технології. 

43. Дайте визначення плівкових та гібридних мікросхем. Опишіть їхню конструкцію та 

перерахуйте їхні відмінності. 

44. Які вимоги до підкладок плівкових інтегральних мікросхем? 

45. Для чого використовуються скло, кераміка, ситал, фотоситал в процесі іонної 

імплантації? І які відмінності між цими матеріалами? 

 

Змістовний модуль 2 

 

1. Що таке органічний напівпровідник? 

2. Наведіть класифікацію органічних  напівпровідників. 

3. Перерахуйте основні переваги і недоліки органічних напівпровідників. 

4. Де і для чого застосовуються органічні напівпровідники? 

5. Опишіть механізми провідності органічних напівпровідникових матеріалів. 

6. Чим характерний контакт метал-органічний напівпровідник. 

7. Перерахуйте механізми інжекції заряду в структурах на основі органічних 

напівпровідників. 

8. Опишіть методи визначення енергетичних рівнів в органічних напівпровідниках. 

9. Охарактеризуйте процес електролюмінісценції в органічних напівпровідниках. 

10. Що таке органічний світлодіод і як його виготовити? 

11. Які є базові матеріали для виготовлення органічних світлодіодів? 

12. Назвіть особливості конструкції органічних світлодіодів. 

13. Поясніть принцип роботи органічного світлодіода. 
14. Де застосовуються органічні світлодіоди? 
15. Поясніть принцип роботи органічних сонячних елементів. 

16. Назвіть фактори, що впливають на ефективність роботи органічниих сонячних 

елементів.  

17. Опишіть структуру органічних сонячних елементів. 

18. Які є технології виготовлення органічних сонячних елементів? 

19. Що таке барвнико-сенсибілізовані сонячні елементи? Межі їх застосування. 

20. Де застосовуються органічні сонячні елементи? 

21. Які Вам відомі гібридні органічно-неорганічні матеріали? Опишіть їх. 

22. Опишіть конструкцію органічно-неорганічних сонячних елементів. 

23. Поясніть принцип роботи органічно-неорганічні сонячних елементів. 

24. Наведіть основні характеристики органічно-неорганічних сонячних елементів. 
25. Поясніть принцип роботи органічних польових транзисторів. 

26. Опишіть особливості конструкції органічних польових транзисторів. 

27. Що таке транзисторні сенсори і де вони застосовуються?  

28. Дайте загальну характеристику органічним газовим датчикам. 

29. Що таке органічні газові сенсори резистивного типу? Поясніть їх принцип дії. 
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30. Як побудувати газові сенсори на основі бар’єрних структур метал-органічний 

напівпровідник? 

 

 

 

Перелік контрольних питань до підсумкового модуль-контролю (екзамену) 

 

Дайте визначення поняття напівпровідникових матеріалів і їх загальну характеристику. 

Назвіть та опишіть основні параметри напівпровідників. 

Застосування напівпровідникових матеріалів у електронних приладах. 

Які є вимоги до чистоти і досконалості структури напівпровідників? 

Як здійснюється контроль якості напівпровідникових матеріалів? 

Опишіть види різки напівпровідникових кристалів.  

Як відбувається шліфування поверхні напівпровідникових матеріалів?  

Що таке полірування напівпровідників? Як він відбувається? 

Які є види обробки поверхні напівпровідникових матеріалів? 

Що таке механічна обробка напівпровідникових пластин? 

Якість приповерхневого шару після механічної обробки. 

Які можуть бути забруднення напівпровідникових підкладок? 

Якою є кристалографічна орієнтація напівпровідникових пластин та від чого вона 

залежить? 

Що таке скрайбування?  

Як відбувається розділення напівпровідникових пластин методом скрайбування?  

Які Вам відомі способи травлення і промивання напівпровідникових пластин?   

Опишіть процес хіміко-динамічного полірування поверхні напівпровідників? 

Дайте визначення іонно-плазмової обробки підкладок? 

Опишіть якість кристалічних пластин після обробки.  

Які Ви знаєте види літографії? Дайте загальну характеристику кожному з них. 

Дайте характеристику процесу оптичної фотолітографії?  

Що таке електронна літографія?  

Опишіть процес рентгенівської літографії?  

Які є особливості іонно-променевої літографії? 

Які є види браку фото-літографії? 

Як запобігти браку фото-літографії? 

Як формується топологія плівкових структур?  

В чому полягає процес епітаксії? Які є види епітаксії? 

Що таке автоепітаксія, гетероепітаксія, реотаксія? Порівняйте їх. 

За яких умов відбудеться епітаксійне нарощування? 

Що таке молекулярно-променева епітаксія? Її особливості. 

Опишіть процес рідинно-фазової епітаксії. 

Дайте характеристику епітаксії із газової фази. 

Як можна одержати напівпровідникові структури методом іонної імплантації? 

Які матеріали використовуються при іонній імплантації? 

Опишіть основні стадії іонного легування. 

Дайте визначення іонного легування і назвіть його основні переваги та недоліки. 

Як за допомогою процесу дифузії одержати напівпровідникову структуру? 

Фізичні основи процесу дифузії.  

Перерахуйте закони дифузії.  

Як відбувється розподіл домішок при дифузії?  

Застосування дифузії в планарній технології. 

Дайте визначення плівкових та гібридних мікросхем. Опишіть їхню конструкцію та 

перерахуйте їхні відмінності. 
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Які вимоги до підкладок плівкових інтегральних мікросхем? 

Для чого використовуються скло, кераміка, ситал, фотоситал в процесі іонної імплантації? І 

які відмінності між цими матеріалами? 

Що таке органічний напівпровідник? 

Наведіть класифікацію органічних  напівпровідників. 

Перерахуйте основні переваги і недоліки органічних напівпровідників. 

Де і для чого застосовуються органічні напівпровідники? 

Опишіть механізми провідності органічних напівпровідникових матеріалів. 

Чим характерний контакт метал-органічний напівпровідник. 

Перерахуйте механізми інжекції заряду в структурах на основі органічних 

напівпровідників. 

Опишіть методи визначення енергетичних рівнів в органічних напівпровідниках. 

Охарактеризуйте процес електролюмінісценції в органічних напівпровідниках. 

Що таке органічний світлодіод і як його виготовити? 

Які є базові матеріали для виготовлення органічних світлодіодів? 

Назвіть особливості конструкції органічних світлодіодів. 

Поясніть принцип роботи органічного світлодіода. 
Де застосовуються органічні світлодіоди? 
Поясніть принцип роботи органічних сонячних елементів. 

Назвіть фактори, що впливають на ефективність роботи органічниих сонячних елементів.  

Опишіть структуру органічних сонячних елементів. 

Які є технології виготовлення органічних сонячних елементів? 

Що таке барвнико-сенсибілізовані сонячні елементи? Межі їх застосування. 

Де застосовуються органічні сонячні елементи? 

Які Вам відомі гібридні органічно-неорганічні матеріали? Опишіть їх. 

Опишіть конструкцію органічно-неорганічних сонячних елементів. 

Поясніть принцип роботи органічно-неорганічні сонячних елементів. 

Наведіть основні характеристики органічно-неорганічних сонячних елементів. 
Поясніть принцип роботи органічних польових транзисторів. 

Опишіть особливості конструкції органічних польових транзисторів. 

Що таке транзисторні сенсори і де вони застосовуються?  

Дайте загальну характеристику органічним газовим датчикам. 

Що таке органічні газові сенсори резистивного типу? Поясніть їх принцип дії. 

Як побудувати газові сенсори на основі бар’єрних структур метал-органічний 

напівпровідник? 

 

2.Екзаменаційні білети з навчальної дисципліни 

Екзаменаційний білет №1 

1. Дайте визначення поняття напівпровідникових матеріалів і їх загальну характеристику. 

2. Як запобігти браку структури при фото-літографії? 

3. Чим характерний контакт метал-органічний напівпровідник. 

 

Екзаменаційний білет №2 

1. Назвіть та опишіть основні параметри напівпровідників. 

2. Як формується топологія плівкових структур?  

3. Перерахуйте механізми інжекції заряду в структурах на основі органічних 

напівпровідників. 

 

Екзаменаційний білет №3 
1. Застосування напівпровідникових матеріалів у електронних приладах. 

2. В чому полягає процес епітаксії? Які є види епітаксії? 

3. Опишіть методи визначення енергетичних рівнів в органічних напівпровідниках. 
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Екзаменаційний білет №4 
1. Які є вимоги до чистоти і досконалості структури напівпровідників? 

2. Що таке автоепітаксія, гетероепітаксія, реотаксія? Порівняйте їх. 

3. Охарактеризуйте процес електролюмінісценції в органічних напівпровідниках. 

Екзаменаційний білет №5 
1. Як здійснюється контроль якості напівпровідникових матеріалів? 

2. За яких умов відбудеться епітаксійне нарощування? 

3. Що таке органічний світлодіод і як його виготовити? 

 

Екзаменаційний білет №6 
1. Опишіть види різки напівпровідникових кристалів.  

2. Що таке молекулярно-променева епітаксія? Її особливості. 

3. Які є базові матеріали для виготовлення органічних світлодіодів? 

 

Екзаменаційний білет №7 
1. Як відбувається шліфування поверхні напівпровідникових матеріалів?  

2. Опишіть процес рідинно-фазової епітаксії. 

3. Назвіть особливості конструкції органічних світлодіодів. 

 

Екзаменаційний білет №8 
1. Що таке полірування напівпровідників? Як він відбувається? 

2. Дайте характеристику епітаксії із газової фази. 

3. Поясніть принцип роботи органічного світлодіода. 

 

 

Екзаменаційний білет №9 
1. Які є види обробки поверхні напівпровідникових матеріалів? 

2. Як можна одержати напівпровідникові структури методом іонної імплантації? 

3. Де застосовуються органічні світлодіоди? 

 

Екзаменаційний білет №10 
1. Що таке механічна обробка напівпровідникових пластин? 

2. Які матеріали використовуються при іонній імплантації? 

3. Поясніть принцип роботи органічних сонячних елементів. 

 

Екзаменаційний білет №11 
1. Якість приповерхневого шару після механічної обробки. 

2. Опишіть основні стадії іонного легування. 

3. Назвіть фактори, що впливають на ефективність роботи органічниих сонячних елементів.  

 

Екзаменаційний білет №12 
1. Які можуть бути забруднення напівпровідникових підкладок? 

2. Дайте визначення іонного легування і назвіть його основні переваги та недоліки. 

3. Опишіть структуру органічних сонячних елементів. 

 

Екзаменаційний білет №13 
1. Якою є кристалографічна орієнтація напівпровідникових пластин та від чого вона 

залежить? 

2. Як за допомогою процесу дифузії одержати напівпровідникову структуру? 

3. Які є технології виготовлення органічних сонячних елементів? 
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Екзаменаційний білет №14 
1. Що таке скрайбування?  

2. Фізичні основи процесу дифузії.  

3. Що таке барвнико-сенсибілізовані сонячні елементи? Межі їх застосування. 

 

 

Екзаменаційний білет №15 
1. Як відбувається розділення напівпровідникових пластин методом скрайбування?  

2. Перерахуйте закони дифузії.  

3. Де застосовуються органічні сонячні елементи? 

 

Екзаменаційний білет №16 
1. Які Ви знаєте способи травлення і промивання напівпровідникових пластин?   

2. Як відбувається розподіл домішок при дифузії?  

3. Які Вам відомі гібридні органічно-неорганічні матеріали? Опишіть їх. 

 

Екзаменаційний білет №17 
1. Опишіть процес хіміко-динамічного полірування поверхні напівпровідників? 

2. Застосування дифузії в планарній технології. 

3. Опишіть конструкцію органічно-неорганічних сонячних елементів. 

 

Екзаменаційний білет №18 
1. Дайте визначення іонно-плазмової обробки підкладок? 

2. Що таке плівкові та гібридні мікросхеми. Опишіть їхню конструкцію та перерахуйте їхні 

відмінності. 

3. Поясніть принцип роботи органічно-неорганічні сонячних елементів. 

Екзаменаційний білет №19 
1. Опишіть якість кристалічних пластин після обробки.  

2. Які вимоги до підкладок плівкових інтегральних мікросхем? 

3. Наведіть основні характеристики органічно-неорганічних сонячних елементів. 

 

Екзаменаційний білет №20 
1. Які Ви знаєте види літографії? Дайте загальну характеристику кожному з них. 

2. Для чого використовуються скло, кераміку, ситал або фотоситал в процесі іонної 

імплантації? І які відмінності між цими матеріалами? 

3. Поясніть принцип роботи органічних польових транзисторів. 

 

Екзаменаційний білет №21 
1. Дайте характеристику процесу оптичної фотолітографії?  

2. Що таке органічний напівпровідник? 

3. Опишіть особливості конструкції органічних польових транзисторів. 

 

Екзаменаційний білет №22 
1. Що таке електронна літографія?  

2. Наведіть класифікацію органічних  напівпровідників. 

3. Що таке транзисторні сенсори і де вони застосовуються?  

 

Екзаменаційний білет №23 
1. Опишіть процес рентгенівської літографії?  

2. Перерахуйте основні переваги і недоліки органічних напівпровідників. 

3. Дайте загальну характеристику органічним газовим датчикам. 
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Екзаменаційний білет №24 
1. Які особливості іонно-променевої літографії? 

2. Де і для чого застосовуються органічні напівпровідники? 

3. Що таке органічні газові сенсори резистивного типу? Поясніть їх принцип дії. 

 

Екзаменаційний білет №25 
1. Які є види браку структури при фото-літографії? 

2. Опишіть механізми провідності органічних напівпровідникових матеріалів. 

3. Як побудувати газові сенсори на основі бар’єрних структур метал-органічний 

напівпровідник?  

 

3.Комплексні контрольні завдання з дисципліни 

 

Завдання№1 

1. Дайте визначення поняття напівпровідникових матеріалів і їх загальну характеристику. 

2. Як запобігти браку структури при фото-літографії? 

3. Чим характерний контакт метал-органічний напівпровідник. 

 

Завдання№2 

1. Назвіть та опишіть основні параметри напівпровідників. 

2. Як формується топологія плівкових структур?  

3. Перерахуйте механізми інжекції заряду в структурах на основі органічних 

напівпровідників. 

 

Завдання№3 
1. Застосування напівпровідникових матеріалів у електронних приладах. 

2. В чому полягає процес епітаксії? Які є види епітаксії? 

3. Опишіть методи визначення енергетичних рівнів в органічних напівпровідниках. 

 

Завдання№4 
1. Які є вимоги до чистоти і досконалості структури напівпровідників? 

2. Що таке автоепітаксія, гетероепітаксія, реотаксія? Порівняйте їх. 

3. Охарактеризуйте процес електролюмінісценції в органічних напівпровідниках. 

Завдання№5 
1. Як здійснюється контроль якості напівпровідникових матеріалів? 

2. За яких умов відбудеться епітаксійне нарощування? 

3. Що таке органічний світлодіод і як його виготовити? 

 

Завдання№6 
1. Опишіть види різки напівпровідникових кристалів.  

2. Що таке молекулярно-променева епітаксія? Її особливості. 

3. Які є базові матеріали для виготовлення органічних світлодіодів? 

 

Завдання№7 
1. Як відбувається шліфування поверхні напівпровідникових матеріалів?  

2. Опишіть процес рідинно-фазової епітаксії. 

3. Назвіть особливості конструкції органічних світлодіодів. 

 

Завдання№8 
1. Що таке полірування напівпровідників? Як він відбувається? 

2. Дайте характеристику епітаксії із газової фази. 

3. Поясніть принцип роботи органічного світлодіода. 
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Завдання№9 
1. Які є види обробки поверхні напівпровідникових матеріалів? 

2. Як можна одержати напівпровідникові структури методом іонної імплантації? 

3. Де застосовуються органічні світлодіоди? 

 

Завдання№10 
1. Що таке механічна обробка напівпровідникових пластин? 

2. Які матеріали використовуються при іонній імплантації? 

3. Поясніть принцип роботи органічних сонячних елементів. 

 

Завдання№11 
1. Якість приповерхневого шару після механічної обробки. 

2. Опишіть основні стадії іонного легування. 

3. Назвіть фактори, що впливають на ефективність роботи органічниих сонячних елементів.  

 

Завдання№12 
1. Які можуть бути забруднення напівпровідникових підкладок? 

2. Дайте визначення іонного легування і назвіть його основні переваги та недоліки. 

3. Опишіть структуру органічних сонячних елементів. 

 

Завдання№13 
1. Якою є кристалографічна орієнтація напівпровідникових пластин та від чого вона 

залежить? 

2. Як за допомогою процесу дифузії одержати напівпровідникову структуру? 

3. Які є технології виготовлення органічних сонячних елементів? 

Завдання№14 
1. Що таке скрайбування?  

2. Фізичні основи процесу дифузії.  

3. Що таке барвнико-сенсибілізовані сонячні елементи? Межі їх застосування. 

 

 

Завдання№15 
1. Як відбувається розділення напівпровідникових пластин методом скрайбування?  

2. Перерахуйте закони дифузії.  

3. Де застосовуються органічні сонячні елементи? 

 

Завдання№16 
1. Які Ви знаєте способи травлення і промивання напівпровідникових пластин?   

2. Як відбувається розподіл домішок при дифузії?  

3. Які Вам відомі гібридні органічно-неорганічні матеріали? Опишіть їх. 

 

Завдання№17 
1. Опишіть процес хіміко-динамічного полірування поверхні напівпровідників? 

2. Застосування дифузії в планарній технології. 

3. Опишіть конструкцію органічно-неорганічних сонячних елементів. 

 

Завдання№18 
1. Дайте визначення іонно-плазмової обробки підкладок? 

2. Що таке плівкові та гібридні мікросхеми. Опишіть їхню конструкцію та перерахуйте їхні 

відмінності. 

3. Поясніть принцип роботи органічно-неорганічні сонячних елементів. 

 



15 

 

  

Завдання№19 
1. Опишіть якість кристалічних пластин після обробки.  

2. Які вимоги до підкладок плівкових інтегральних мікросхем? 

3. Наведіть основні характеристики органічно-неорганічних сонячних елементів. 

 

Завдання№20 
1. Які Ви знаєте види літографії? Дайте загальну характеристику кожному з них. 

2. Для чого використовуються скло, кераміку, ситал або фотоситал в процесі іонної 

імплантації? І які відмінності між цими матеріалами? 

3. Поясніть принцип роботи органічних польових транзисторів. 

 

Завдання№21 
1. Дайте характеристику процесу оптичної фотолітографії?  

2. Що таке органічний напівпровідник? 

3. Опишіть особливості конструкції органічних польових транзисторів. 

 

Завдання№22 
1. Що таке електронна літографія?  

2. Наведіть класифікацію органічних  напівпровідників. 

3. Що таке транзисторні сенсори і де вони застосовуються?  

 

Завдання№23 
1. Опишіть процес рентгенівської літографії?  

2. Перерахуйте основні переваги і недоліки органічних напівпровідників. 

3. Дайте загальну характеристику органічним газовим датчикам. 

Завдання№24 
1. Які особливості іонно-променевої літографії? 

2. Де і для чого застосовуються органічні напівпровідники? 

3. Що таке органічні газові сенсори резистивного типу? Поясніть їх принцип дії. 

 

Завдання№25 
1. Які є види браку структури при фото-літографії? 

2. Опишіть механізми провідності органічних напівпровідникових матеріалів. 

3. Як побудувати газові сенсори на основі бар’єрних структур метал-органічний 

напівпровідник? 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

К-ть 

балів 

(екза

мен) 

Сума

рна  

к-ть 

балів  

Змістовий модуль 1 
Змістовий  

модуль 2 40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15   

4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3   
 


