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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“ Фізичне та прикладне матеріалознавство»  

 (за вимогами ECTS) 

 

Мета: ознайомлення та надання знань з основ фізичного та прикладного 

матеріалознавства, методів формування та дослідження фізичних властивостей спеціальних 

матеріалів для оптичного та оптоелектронного приладобудування. Ознайомлення з ідеєю: 

- створення матеріалів з нульовим коефіцієнтом лінійного розширення для лазерної 

гіроскопії та оптичної УФ-фотолітографії для напівпровідникової промисловості; 

- створення нових пасивуючих покриттів, матеріал яких узгоджений за параметрами 

гратки з матеріалом фотоприймача для забезпечення його чутливості та надійності; 

- створення нових матеріалів та технологій для чутливих елементів сенсору на основі 

поверхневого плазмонного резонансу.  

Курс „Фізичне та прикладне матеріалознавство” є базовою дисципліною для  

розуміння фізики поверхні, наноматеріалів та сучасних нанотехнологій.  

Предметом навчальної дисципліни „ Фізичне та прикладне матеріалознавство ” є 

взаємозв’язок структури та фізичних властивостей матеріалів для вирішення прикладних 

задач оптикоелектронного та напівпровідникового виробництв. В курсі детально 

розглядаються властивості матеріалів, їх взаємозв’язок зі структурою та технологічними 

процесами їх створення. 

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізичне та прикладне матеріалознавство” 

є засвоєння базових знань з фізичних властивостей наноматеріалів, пов’язаних з їх 

структурою та технологією створення  для виробництва оптоелектронних та сенсорних 

приладів. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

- вплив структури та властивостей матеріалів на надійність та стійкість 

оптикоелектронних та сенсорних при зовнішніх температурних змінах; 

- обрання фізичної структури та властивостей матеріалу, формування та поведінку 

пасивуючих покриттів для фотоприймачів; 

- проектування, структура та фізичні властивості багатошарових чутливих елементів 

сенсорних приладів на основі поверхневого плазмонного резонансу. 

Курс ІІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 5 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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вміти:  

- описати основні фізичні процеси, що протікають в сенсорних приладах; 

- проаналізувати основні відмінності фізичної структури матеріалів та її вплив на їх 

властивості; 

- пояснити залежність властивостей матеріалів від структури;  

- пояснити залежність чутливості та надійності фотоприймача (на прикладі p-i-n 

германієвого фотоприймача) від узгодження матеріалу пасивуючого покриття за 

показником розміру гратки; 

- вимірювати електричний опір тонких шарів пасивуючих матеріалів на різних 

підкладинках; 

- забезпечити метрологічні вимоги до методики контролю вимірювань 

- пояснювати результати експериментів. 

 

Форми проведення занять: лекції, семінари. Організація роботи слухачів навчальної 

дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної 

теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою, 

а також розв’язання проблемних наукових задач та ситуацій. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “ Фізичне та прикладне матеріалознавство " 

(  ІІІ   курс –  5  семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Фізичне матеріалознавство 

1.1. Тема 1. Створення матеріалів з 

нульовим коефіцієнтом лінійного 

розширення 

 

3 3 12 18 

1.2. Тема 2. Створення нових 

пасивуючих покриттів, матеріал 

яких узгоджений за параметрами 

гратки з матеріалом фотоприймача 

для забезпечення його чутливості 

та надійності. 

4 4 16 24 

1.3. Тема 3. Створення нових 

матеріалів та технологій для 

чутливих елементів сенсору на 

основі поверхневого плазмонного 

резонансу. 

3 3 12 18 

 Разом 10 10 40 60 

 

Змістовий модуль 2 

Прикладне матеріалознавство 

2.1. Тема 4. Створення матеріалів для 

лазерних гіроскопів. 
3 3 12 18 

2.2. Тема 5. Створення матеріалів для 

оптичної УФ-фотолітографії.  
3 3 12 18 

2.3. Тема 6. Методика вимірювання 

електроопору тонких плівок. 
2 2 8 12 

2.4. Тема 7. Метрологічне забезпечення 

прецизійних вимірювань 

властивостей матеріалів. 

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

Всього 20 20 80 120 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, 

електронні посібники, мультимедійні презентації, довідково-інформаційні інтернет-джерела 

тощо.  
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ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Фізичне матеріалознавство 

 

Тема 1. Створення матеріалів з нульовим коефіцієнтом лінійного розширення. 

Можливість поєднання в одному матеріалі двох структурних складових: матриці з додатнім 

коефіцієнтом лінійного розширення та наноскладовою з від’ємним коефіцієнтом. При 

визначених відсоткових відсотках між ними можна досягти нульовий коефіцієнт лінійного 

розширення. Вихідний склад для отримання такого матеріалу. Фізичні та хімічні процеси, 

необхідні для формування такої структури. 

 

Тема 2. Створення нових пасивуючих покриттів, матеріал яких узгоджений за 

параметрами гратки з матеріалом фотоприймача для забезпечення його чутливості та 

надійності. 

Пасивуючі покриття, необхідні для створення умов для забезпечення мінімальних 

поверхневих струмів витоку на поверхні фотоприймачів. Вимоги до матеріалів пасивуючих 

шарів. Визначення критеріїв для вибору пасивуючих матеріалів. 

 

Тема 3. Створення нових матеріалів та технологій для чутливих елементів сенсору на 

основі поверхневого плазмонного резонансу. 

Явище поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Структура матеріалів для забезпечення 

«роботи» ППР-сенсора. Вплив зовнішніх факторів на чутливість ППР-сенсора. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Прикладне матеріалознавство 

 

Тема 4. Створення матеріалів для лазерних гіроскопів. 

Принцип роботи лазерного гіроскопа та вимоги до матеріалів елементів, що забезпечують 

його роботу. Особливості технології для забезпечення надійного та високоміцного з’єднання 

деталей лазерного гіроскопа. Нові перспективні технології з’єднання та конструкції на їх 

основі  для лазерних гіроскопів. 

 

Тема 5. Створення матеріалів для оптичної УФ-фотолітографії. 

Можливості УФ-фотолітографії. Ключові елементи обладнання УФ-фотолітографії та 

матеріалів, необхідних для цього. Технологія виробництва спеціальних матеріалів для 

дзеркальних прецизійних призм УФ-фотолітографії.  

 

Тема 6. Методика вимірювання електроопору тонких плівок. 

Особливості вимірювання електроопору тонких багатошарових покриттів з пасивуючих 

матеріалів. Методика та особливості обладнання для цього. 
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Тема 7. Метрологічне забезпечення прецизійних вимірювань властивостей матеріалів. 

Вимірювання фізичних властивостей прецизійних матеріалів та елементів на їх основі 

потребують розробки спеціальних методик для зменшення складових похибок від впливу 

зовнішніх факторів. Необхідність розробки, виготовлення та атестації еталонів для 

метрологічного забезпечення вимірювань величин фізичних характеристик матеріалу з 

нормованою похибкою. 
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