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ВСТУП 
 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Вибрані питання фізики» складена відповідно  
до  освітньої  програми  та  навчального  плану підготовки здобувачів ступеня  вищої  освіти 
магістр за  спеціальністю 8.04020301 «Фізика*» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є структурна схема ЕВМ, аналогові 
елементи автоматичних і цифрових пристроїв, логічні та операційні елементи цифрової техніки 
у тому числі з використанням напівпровідникових наноструктур. 

Міждисциплінарні зв’язки: з фізикою, електрорадіотехнікою, математикою, 
обчислювальною технікою та технічними дисциплінами. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 
1. Елементи схемотехніки електронно-обчислювальних машин. 
2. Сучасні технології отримання напівпровідникових наноструктур та їх використання в 

наноелектроніці. 
1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою даного курсу є підготовка майбутнього вчителя фізики, здатного технічно 
грамотно використовувати навчальну обчислювальну техніку, здійснювати політехнічне 
навчання, початкову професійну підготовку і керівництво технічною творчістю учнів у даній 
області. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Вибрані питання фізики» є набуття 
глибоких знань зі схемотехніки, електронно обчислювальних машин та ознайомлення з 
сучасними технологіями виготовлення напівпровідникових нанорозмірних структур, що 
використовуються у наноелектроніці. 

1.3. За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути сформовані такі 
компетентності:  
загальні:  фундаментальні фізичні закони  і принципи, які є основою фізичної картини світу, 
принципи фізичних теорій, одержати теоретичні та практичні знання для ефективного 
викладання фізики у школі; 
спеціальні: володіння знаннями про принципи будови і дії елементів, вузлів і пристроїв 
автоматизованих процесорних систем, технічні можливості використання цифрової техніки у 
навчальному процесі. Майбутній вчитель фізики повинен вміти читати і будувати 
функціональні, принципові і монтажні схеми вузлів і пристроїв цифрової техніки, знаходити й 
усувати типові несправності, ретельно відслідковувати за новими досягненнями у галузі мікро- 
і наноелектроніки. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити ECTS 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. «Елементи схемотехніки електронно-обчислювальних машин». 
   1. Вступ.  
Автоматичні системи: основні визначення, функціональні системи. Аналогові і дискретні 

сигнали; імпульсні і цифрові сигнали. Апаратурні і програмні способи обробки інформації. 
2.Аналогові елементи автоматичних і цифрових пристроїв. 
Лінійні елементи і кола. Елементи напівпровідникової електроніки. Формувачі і 

генератори імпульсних сигналів ( обмежувачі, ключі, одновібратори, мультивібратори). 
Індикаторні елементи перетворювачів електричних сигналів в інформацію. 

3.Логічні елементи цифрових пристроїв. 
Загальні відомості. Елементи алгебри логіки. Основні характеристики цифрових 

мікросхем. Базові логічні елементи. Елементи комбінаційної логіки. Елементи послідовності 
логіки, тригери. Генератори і формувачі імпульсних сигналів на логічних елементах.  

4. Основні операційні елементи (вузли) цифрової техніки. 
Регістри. Комбінаційні перетворювачі кодів. Лічильники. Арифметико-логічні вузли. 
5. Основні пристрої цифрової техніки. 



Магістральна система обміну інформацією. Інтерфейси. Запам’ятовувальні пристрої 
цифрової техніки. Пристрої введення-виведення у системі сенсори-ЕОМ-виконуючі пристрої. 
Пристрої введення виведення у системі людина-ЕОМ-людина. 

6. Будова і принцип дії ЕОМ. 
Основні типи ЕОМ. Процесор. Основні відомості. Мікропроцесор. Операційний блок. 

Керувальний блок. Узагальнена структурна схема. 

Змістовий модуль 2. «Сучасні технології отримання напівпровідникових наноструктур 
та їх використання в наноелектроніці» 

1. Нанотехнології. 
Молекулярно-променева епітаксія (МПЕ). Схематичне зображення основних вузлів МПЕ 

для одержання легованих бінарних або потрійних напівпровідникових систем. Поверхневі 
процеси під час вирощування тонких плівок методом МПЕ. 

2. Газофазна епітаксія з металоорганічних сполук. 
Сполуки і гідриди, які використовуються для вирощування сполук А3В5 і твердих розчинів 

на їх основі. Горизонтальний реактор для МОС гідридної епітаксії. 
3. Методи одержання квантових ниток. 
Створення квантових ниток за допомогою МПЕ і електронної літографії. Використання 

електричного поля та профільованих поверхонь.  
4. Методи одержання квантових точок. 
Самостійні підходи до розв’язання поставленої задачі. Формування квантових точок за 

допомогою електронної літографії. 
Новий метод отримання квантово-розмірних структур, оснований на використанні 

дислокаційно-поверхневої дифузії при понижених температурах, стимульованої градієнтом 
механічних напружень (розробка кафедри фізики ДДПУ). 

3. Рекомендована література 
Основна література 

1. В.С. Ямпольский. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. – М.: 
Просвещение, 1991 

2. М.И. Жалдак, Н.В. Морзе. Основы информатики и вычислительной техники. Киев, 
Головне вид. «Вища школа» 1987. 

3. Л.А. Мальцева, Э.М. Фромберг, В.С. Ямпольский. Основы цифровой техники. – М.: 
«Радио и связь», 1987. 

4. В.Н. Ерофеев. Импульсная техника.  – М.: «Высшая школа», 1984. 
5. Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования. – М.: «Просвещение», 1990. 
6. Д.М. Заячук. Низькорозмірні структури і надгратки. Львів. Вид. Національного 

університету «Львівська політехніка», 2006. 
7. Патент 101705 Україна, МПК H01L 21/322(2006.01). Спосіб створення наноструктур на 

поверхні Ge / Надточій В.О., Уколов О.І. – опуб. 25.04.2013. 
8. Надточий В.А., Уколов А.И., Нечволод Н.К. Формирование наноструктур в Gе при 

условии дислокационно-поверхностной диффузии//Физ. и техн. высоких давлений.–2012.–Т.22, 
№3. 

Додаткова література 
 

1. Д.С. Гурлев. Справочник по електронним приборам. Киев, «Техника», 1979. 
2. Справочник «Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные. Диоды 

иппульсные. Оптоэлектронные приборы». Под ред. А.В. Голомедова. «КУБК - а». Москва, 
1969. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 



5. Засоби діагностики успішності навчання 
Звіти по лабораторних роботах, індивідуальні завдання, комплексні контрольні роботи, 

написання реферату. 


