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дефекти різної природи, а також порушення композиції в бінарних сполуках, 
відзначимо, що вони узагальнені в 6 монографіях спiвробiтникiв вiддiлу 
[11-16]. Розробки нових неруйнуючих методів діагностики кристалічного ста-
ну захищені 25 авторськими свідоцтвами. П’ятеро спiвробiтників вiддiлу 
стали Лауреатами Державних премiй України в галузі науки i технiки 
(1983, 1994, 1995, 2003 та 2007 рр.). У відділі захищено 20 кандидатських i 
7 докторських дисертацiй.

В різний час відділ очолювали: доктори фіз.-мат. наук Даценко Л.І., Хру-
па В.І., Мачулін В.Ф. З 2004 р. віддiлом керує доктор фiз.-мат. наук, профе-
сор Кладько В.П. 

На сьогодні відділ налічує 14 чоловік, серед них 1 академік НАН Украї-
ни, 2 доктори фізико-математичних наук та 6 кандидатів фізико-математич-
них наук.

Основні напрямки наукової 

і науково-технічної діяльності відділу №19

• Когерентна взаємодія випромінювань рентгенівського діапазону 
довжин хвиль з реальними кристалами та багатошаровими 
епітаксійними структурами з метою з’ясування фундаментальних 
фізичних принципів перетворення випромінювання в умовах 
динамічної дифракції. Моделювання процесів динамічної дифракції 
в багатошарових структурах. 

• Фізика процесів дефектоутворення, структурної релаксації та 
мiжфазних взаємодій в напiвпровiдникових матеріалах i системах. 

• Фiзичнi основи рентгено-дифрактометричного визначення 
параметрів реальної структури багатошарових епітаксійних плівок. 

• Аномальна Х-променева дифракція в напiвпровiдникових 
наноструктурах в області К-країв поглинання. 

• Поверхня, приповерхневi шари, границі поділу i тонкі плівки. 
Вивчення структури i властивостей. 

• Розвиток неруйнівних методик контролю структурної досконалості 
та елементного аналізу кристалів, епітаксійних систем та приладних 
структур.
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Якщо історія розвитку відділу №19 була безперервною і визначала іс-
торію створення відділення структурного і елементного аналізу напівпро-
відникових матеріалів і систем, то для відділу №11 треба враховувати пе-
ріод з моменту утворення в 1993 році лабораторії №59. В ці роки  колек-
тивом лабораторії проведено широке коло досліджень по вивченню впли-
ву випромінювання різної природи (від γ-випромінювання до НВЧ) на на-
півпровідникові матеріали групи А3В5 і приладні структури на їх основі. В 
цих роботах проаналізовані механізми утворення дефектів при опромінен-
ні і радіаційному відпалі, запропоновані нові технологічні процеси обробки 
приладових структур на основі короткочасного потужного НВЧ випроміню-
вання, імпульсного лазерного і малодозового γ-опромінення, які підвищу-
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ють їх стійкість до зовнішніх впливів (Т.Г.Криштаб, П.М.Литвин, О.С.Литвин, 
І.В.Прокопенко, М.О.Мазін, В.І.Полудін). В 1995 році І.В.Прокопенко захи-
щає докторську дисертацію, в якій досліджено особливості релаксації вну-
трішніх механічних напруг в епітаксійних системах на основі кремнію, гер-
манію і арсеніду галію, визначено домінуючі механізми дефектоутворення 
в приладових структурах метал-діелектрик-напівпровідник, бар’єрних на-
ноструктур на основі матеріалів А3В5 та інших, залежність їх від технологіч-
них параметрів ростових процесів та їх наступних обробок. В 1997 році при 
створенні відділу №11 І.В.Прокопенко призначається завідуючим відділом і 
на сьогоднішній день він залишається його керівником.

В 1998 році у складі відділу створюється комплекс скануючої зондової 
мікроскопії на основі атомно-силового мікроскопу NanoScope IIIa Dimension 
3000TM, який має широкі можливості одержання інформації про фізичні 
властивості поверхонь різного типу (топографія, механічні, електрофізичні, 
магнітні тощо) та їх керованої модифікації (літографія, маніпуляція) в субмі-
кронному та нанометровому діапазонах.

Засобами комплексу скануючої зондової мікроскопії проводяться сис-
темні дослідження особливостей ростових процесів в багатошарових напів-
провідникових структурах із варіаціями наноструктурних елементів: кван-
товими точками, нитками, колами, «молекулами» квантових точок та ін. У 
співпраці із вітчизняними та зарубіжними колегами виконано цикл робіт по ін-
женерії тривимірно-впорядкованих масивів квантових точок із використан-
ням природної анізотропії фізичних властивостей ростових поверхонь різ-
них кристалографічних орієнтацій та відмінностей фізико-хімічних реакцій 
при рості структур із молекулярних потоків різної стехіометрії (П.М.Литвин, 
О.С.Литвин).

Експериментальні роботи по керуванню розмірами, формою та густиною 
Si-Ge наноструктур у 2002 році відмічені журналом European Semiconductors 
як одні з кращих. Результати циклу робіт по планарному самонаправленому 
росту квантових ниток та точок InGaAs увійшли до довідника Handbook of 
Self Assembled Semiconductor Nanostructures for Novel Devices in Photonics and 
Electronics випущеного у 2008 р. авторитетним виданням Elsevier Ltd.

Провідна атомно-силова мікроскопія у комплексі із ємнісною та електро-
статичною мікроскопією складають основу діагностики електронних власти-
востей напівпровідникових структур на нанорівні і дають змогу проводити ха-
рактеризацію електричних властивостей наноструктур із нанометровою роз-
дільною здатністю.



Iнститут фiзики напiвпровiдникiв Iменi В.Є. Лашкарьова НАН України - 50 років

232

Варіації фазового складу поверхні на нанорівні дозволяють візуалізу-
вати методи наномеханічних випробувань: наноіндентування та модульова-
ної сили.

Запропонований співробітниками відділу метод акустостимульованих 
наноманіпуляцій у поєднанні із механічною та електрохімічною зондовою 
нанолітографією є досить гнучким інструментом для створення прототипів 
новітніх приладів, таких як, наприклад, нанобіосенсори та наноелектроме-
ханічні прилади.

В 2000 р. до складу відділу вливається науково-дослідна група під ке-
рівництвом доктора фізико-математичних наук А.І. Клімовської, яка раніше 
входила до складу лабораторії розмірних явищ у напівпровідниках і прила-
дів на їх основі відділу №9 під керівництвом чл.-к. НАН України В.Г. Литов-
ченка.

На сьогодні відділ налічує 20 співробітників, серед них 2 доктори та 8 
кандидатів фізико-математичних та технічних наук.

Діагностичну базу відділу складають скануючий зондовий та електро-
нний мікроскопи, оптичний та інфрачервоний мікроскопи, рентгенофлуо-
ресцентний аналізатор хімічного складу речовин, мікро- та нанотвердоміри, 
профілометри та інше обладнання.

У 2005 р. на базі відділу був створений Центр колективного користу-
вання приладами «Діагностика напівпровідникових матеріалів, структур та 
приладних систем» НАН України.

Центр колективного користування приладами працює на вирішен-
ня завдань дослідної тематики Інституту фізики напівпровідників ім. 
В.Є.Лашкарьова НАН України, надає допомогу установам НАН України, за-
кладів Міністерства освіти та науки, промисловим підприємствам.

Основні напрямки наукової
 і науково-технічної діяльності відділу №11

Фізика ростових процесів, процесів дефектоутворення, структурної релак-
сації та міжфазних взаємодій в напівпровідникових матеріалах і системах. По-
верхня, приповерхневі шари, границі поділу і тонкі плівки.

Розвиток неруйнівних методик контролю структурної досконалості та еле-
ментного аналізу кристалів, епітаксійних систем та приладних структур, розроб-
ка фізичних основ електронних компонентів для потреб наноелектроніки, сен-
сорики та квантових комп’ютерів. Фізичні основи отримання локальних електро-
механічних характеристик поверхонь методами скануючої зондової мікроскопії.


