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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Нанозондові методи діагностики напівпровідникових і  

діелектричних матеріалів»  

 (за вимогами ECTS) 

 

Мета: ознайомлення із сучасним рівнем та тенденціями розвитку методів і приладів 

скануючої зондової мікроскопії. Засвоєння знань достатніх для ефективного залучення цих 

методів діагностики у власному профілі досліджень в задачах напівпровідникового 

наноматеріалознавства та фізики приладних структур пониженої розмірності. 

Предметом навчальної дисципліні „Нанозондові методи діагностики напів–

провідникових і діелектричних матеріалів” є фізичні принципи функціонування та апаратна 

реалізація сучасних методів скануючої зондової мікроскопії в задачах діагностики матеріалів 

та приладів наноелектроніки і суміжних галузей нанотехнологій. В курсі детально 

розглядаються фізичні ефекти в наноконтакті зонду з поверхнею в скануючій атомно-силовій 

мікроскопії, струмочутливих методах зондової мікроскопії, методах електросилової та 

магнітної мікроскопії. Значна увага приділена методології та технічним засобам зондової 

мікроскопії, їх метрологічному забезпеченню, алгоритмам обробки та аналізу даних.  

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Нанозондові методи діагностики 

напівпровідникових і діелектричних матеріалів” є засвоєння базових знань про діагностичні 

методи скануючої зондової мікроскопії та нанозондові технології, особливості їх 

застосувань в галузях наноматеріалознавства, наноелектроніки, фотоніки тощо. 

 

Універсальні компетенції: 

здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові знання в 

області природничих наук; здатність розуміти одержувану інформацію та представляти 

результати фізичних досліджень; здатність застосовувати на практиці базові професійні 

навички; здатність експлуатувати сучасну фізичну апаратуру та обладнання; здатність 

користуватися сучасними методами обробки, аналізу і синтезу фізичної інформації. 

Професійні компетенції:  

Компетентність в застосуванні методів нанозондової діагностики щодо проведення 

фізичних досліджень та метрологічного супроводу сучасних технологій. 

Курс ІІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 5 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 8 

Природничі 

науки 

Тип: за вибором 

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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 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати і розуміти:  

теоретичні основи методів скануючої зондової мікроскопії, мікроскопії ближнього 

поля, сучасні методи оптичної цифрової мікроскопії, особливості їх практичної 

реалізації в діагностичних комплексах різного рівня, метрологічні аспекти 

нанозондової діагностики. 

вміти: застосовувати на практиці комплекс методів зондової діагностики поверхонь, 

вирішувати типові фахові завдання, які пов’язані з вивченням фізичних процесів в 

напівровідникових та діелектричних матеріалах. 

Форми проведення занять: лекції, семінари, практичні заняття. Організація роботи слухачів 

навчальної дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву 

інформації з кожної теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-

технічною літературою, практичну роботу із аналітичним програмним забезпеченням та 

обладнанням в лабораторії зондової мікроскопії ІФН НАНУ при виконанні тестових завдань 

і розв’язанні проблемних наукових задач. 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне усне 

опитування, бліцопитування; практичні, індивідуальні та самостійні завдання; оцінку 

навичок роботи з масивами даних в спеціалізованих та універсальних пакетах програмного 

забезпечення; розв’язання творчих задач; роботу аспірантів у парах і групах; самоконтроль, 

тестову форма оцінювання навчальних досягнень аспірантів тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни «Нанозондові методи діагностики напівпровідникових  

і діелектричних матеріалів» 

(ІІІ курс – 5 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1  

Теоретичні основи нанозондових методів діагностики поверхні напівпровідникових  

і діелектричних матеріалів  

1.1. Тема 1. Зондові нанотехнології: 

діагностика та направлена 

модифікація поверхонь. 

2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Фізичні основи атомно-

силової, електростатичної та 

магнітної мікроскопії.  

2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Струмочутливі методи 

зондової мікроскопії. 
2 2 8 12 

1.4. Тема 5. Фізичні основи 

наномеханічних зондових 

вимірювань. Скануюча зондова 

нанолітографія. 

2 2 8 12 

1.5. Методи мікроскопії ближнього поля 

та оптичної цифрової мікроскопії. 
2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

 

Змістовий модуль 2 

Практична діагностика поверхонь засобами скануючої зондової мікроскопії 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

2.1. Тема 6. Апаратно-програмна 

реалізація скануючих зондових 

мікроскопів. Метрологічне 

забезпечення зондової мікроскопії та 

нанометрологія поверхонь.  

2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Атомно-силова морфометрія 

та силова спектроскопія 

мінеральних, полімерних та 

біологічних об’єктів.  

2 2 8 12 

2.3. Тема 8. Електростатична, Кельвін-

зонд та магнітна силова мікроскопія. 
2 2 8 12 

2.4. Тема 9. Практична діагностика 

локальних електричних параметрів 

поверхонь.  

2 2 8 12 

2.5. Тема 10. Наноіндентування,  

склерометрія, нанотрібологія, 

тестування зносостійкості. 

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

Всього 20 20 80 120 
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Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, 

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

пакети спеціалізованого програмного забезпечення, скануючий зондовий мікроскоп 

NanoScope IIIa Dimention 3000
TM

 (Bruker Inc), оптичний мікроскоп Carl Zeiss Nu-2E.  

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Теоретичні основи нанозондових методів діагностики поверхні напівпровідникових  

і діелектричних матеріалів 

 

Тема 1. Зондові нанотехнології: діагностика та направлена модифікація поверхонь 

Методологія та технічні засоби зондової мікроскопії. Особливості мікроскопічних 

досліджень в системах пониженої розмірності. Наноматеріалознавство, наноелектроніка, 

нанофотоніка, наномедицина, нанометрологіїя, зондова нанолітографія, наноманіпулювання 

та препарування. Атомно-силова, електросилова, магнітна, струмочутлива скануюча зондова 

мікроскопія. Сучасні тенденції розвитку приладів і методів зондової мікроскопії.  

 

Тема 2. Фізичні основи атомно-силової, електростатичної та магнітної мікроскопії 

Типи силових взаємодій. Пружні взаємодії. Задача Герца.  Капілярні сили. Сили Ван-дер-

Ваальса. Орієнтаційна взаємодія. Індукційна взаємодія. Дисперсійна взаємодія. Ван-дер-

Ваальсове притяганння зонду до поверхні. Адгезійні сили (моделі DMT, JKR, Маугіса). 

Особливості електростатичних взаємодій зонд-поверхня. Магнітні диполь-дипольні 

взаємодії. Основні фізичні ефекти в наноконтактах зонду з поверхнею. 

 

Тема 3. Струмочутливі методи зондової мікроскопії 

Скануюча тунельна мікроскопія. Теоретичне підґрунтя процесу одновимірного тунелювання. 

Основні принципи роботи СТМ. Ефекти електронних станів у скануючій тунельній 

мікроскопії. Тунельна спектроскопія. Провідна атомно-силова мікроскопія. Особливості 

струмопереносу в наноконтакті метал-напівпровідник. Фізичні основи скануючої ємнісної 

мікроскопії. Контакт метал-діелектрик-напівпровідник. 

 

Тема 4. Фізичні основи наномеханічних зондових вимірювань. Скануюча зондова 

нанолітографія 

Силова спектроскопія. Методи калібрування пружних констант консолей зондів. Криві 

індентування. Кількісні оцінки механічних параметрів поверхонь та мікро- і нанооб’єктів. 

Метод модульованої сили, резонансна акустична мікроскопія, PeakForce мікроскопія. 

Механічна, електрохімічна і термічна нанозондова літографія. Літографія методом 

зануреного пера.  
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Тема 5. Методи мікроскопії ближнього поля та оптичної цифрової мікроскопії 

Фізичні основи скануючої ближньопольної оптичної мікросокопії основні методи і технічна 

реалізація. Методологія та технічні засоби цифрової оптичної мікроскопії. Основні технічні 

характеристики та розрахунки параметрів оптичних мікроскопів. Інтерференційна 

мікроскопія. Темнопольна і поляризаційна оптична мікроскопія. Фазово контрастні 

зображення. Люмінесцентна мікроскопія. Тривимірна оптична мікроскопія. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Практична діагностика поверхонь засобами скануючої зондової мікроскопії 

 

Тема 6. Апаратно-програмна реалізація скануючих зондових мікроскопів. 

Метрологічне забезпечення зондової мікроскопії та нанометрологія поверхонь 

Будова тунельного та атомно-силового мікроскопів. Зонди, сканери, системи попереднього 

підведення зонду, схеми детектування та зворотного зв’язку, системи захисту. Програмне 

забезпечення керування вимірюваннями та обробки результатів зондової мікроскопії. 

Формати файлів даних. Математичні методи в обробці та аналізі даних. Метрологічна 

модель приладу, тестові структури, процедури калібрування сканерів та реконструкції форми 

вістря. Артефакти вимірювань. Процедури повірки мікроскопів. Державна метрологічна 

служба. Стандарти, що регулюють проведення нанометрологічних випробувань.   

 

Тема 7. Атомно-силова морфометрія та силова спектроскопія мінеральних, полімерних 

та біологічних об’єктів 

Особливості пробопідготовки для вимірювань у вакуумі, рідині та на повітрі. Режими роботи 

атомно-силового мікроскопу. Вибір оптимальних зондів в залежності від об’єкту та предмету 

досліджень. Особливості налаштувань та оптимізації параметрів вимірювальної системи. 

Система параметрів характеризації рельєфу поверхонь. Практичні дослідження поверхонь, 

статистичний аналіз результатів. 

 

Тема 8. Електростатична, Кельвін-зонд та магнітна силова мікроскопія 

Двопрохідні методи зондової мікроскопії. Детектування заряду поверхні  методом 

градієнтної електростатичної мікроскопії. Крос-кореляційний аналіз карт рельєфу поверхні 

та фазового і частотного контрасту. Амплітудна та фазо-модульована Кельвін-зонд 

мікроскопія поверхневого потенціалу. Процедури магнітної силової мікроскопії. 

Реконструкція карт поверхневого потенціалу та магнітного поля розсіяння. Їх інтерпретація. 

Практичні дослідження поверхонь. 

 

Тема 9. Практична діагностика локальних електричних параметрів поверхонь 

Особливості пробопідготовки для локальних електричних вимірювань методами тунельної, 

провідної атомно-силової та ємнісної мікроскопії. Картографування провідності, типу і 

концентрації носіїв в напівпровідникових наноструктурах. Локальні вольт-амперні та вольт-

фарадні характеристики. Практичні дослідження напівпровідникових мікро- та 

наноструктур.  
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Тема 10. Наноіндентування, склерометрія, нанотрібологія, тестування зносостійкості 

Практичні аспекти наномеханічних досліджень поверхонь, мікро- та нанооб’єктів. 

Картографування сил тертя, твердості, пружності та адгезивних сил. Процедури 

наноіндентування, склерометрії (тест дряпанням) та визначення зносостійкості. Аналіз, 

моделювання та інтерпретація даних. Практичні дослідження. 
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