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ВСТУП

Підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового)
рівня передбачає розвиток особистісного дослідницького потенціалу,
творчого системного мислення, сукупності загальних та професійних
компетентностей з виробництва та технологій, достатніх для розв'язання
комплексних проблем, що виникають при створенні й удосконаленні
технологій

мікро-,

наноелектроніки

та

напівпровідникового

матеріалознавства, оволодіння методологією наукової та педагогічної
діяльності, а також проведення власного наукового дослідження та захисту
дисертації в предметній області прикладної фізики та наноматеріалів,
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Програму вступного іспиту зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та
наноматеріали» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
доктора філософії складено відповідно до Постанови КМУ від 23.03.2016 р.
№ 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)».
І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Метою вступного іспиту до аспірантури зі 105 «Прикладна фізика та
наноматеріали» є виявлення рівня теоретичних знань, практичних умінь та
навичок абітурієнтів у відповідній галузі знань та визначення напряму
подальшого спрямування теоретичної підготовки та наукових досліджень
вступників.
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

Програма містить теоретичні питання з п’яти розділів, які відображань,
окремі аспекти підготовки вступників та інтегрують знання з декількох
дисциплін, передбачених програмою підготовки магістрів або спеціалістів зі
спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», та є фундаментом
для засвоєння навчальної програми підготовки здобувачів ступеня доктора
філософії і проведення власних наукових досліджень.
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ІІІ. ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ, ВИНЕСЕНИХ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ

Розділ 1. Фізика конденсованого стану речовин.
Будова атому. Електронна структура атомів. Хімічний зв'язок і валентність.
Типи хімічного зв’язку. Дефекти в кристалах. Теплоємність. Електронні
властивості

твердих

тіл.

Електропровідність.

Ефект

Хола.

ТеплоЕРС,

фотопровідність. Зонна теорія. Заповнення зон електронами. Метали, діелектрики і
напівпровідники, напівметали. Методи вимірювання основних фізичних величин.
Електропровідність металів. Надпровідність. Провідність напівпровідників.
Розділ 2. Поверхневі явища на поверхні твердого тіла.
Мікроструктури в твердому тілі. Наноструктури в твердому тілі. Загальні
уявлення про основні фізичні процеси на поверхні твердого тіла. Поверхневий
просторовий заряд. Поверхневі збитки електронів і дірок. Розмірні ефекти в при
поверхневих шарах і тонких плівках. Кванторозмірні ефекти. Хвилі де Бройля.
Ефекти у тонких плівках і область поверхового заряду.
Розділ 3. Сучасні лазерні технології.
Історія розвитку лазерних технологій. Принципи роботи лазерів, схеми їх
побудови. Лазерна накачка. Резонатори і модовий стенд лазерного променя.
Явища,

що

ініціюються

лазерним

опромінюванням.

Оптичні

властивості

матеріалів. Різновиди лазерних технологій. Перспективи розвитку лазерних
технологій.
Розділ 4. Наноструктурна електроніка.
Основні

етапи

розвитку

електроніки.

Система

метал-діелектрик-

напівпровідник. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідникові прилади мікрота наноелектроніки. Фізичні перепони мікромініатюризації інтегральних елементів.
Мікрохвильові

біполярні

та

польові

транзистори.

Генератор

Гана.

Напівпровідникові Фотоприлади. Оптоелектронні елементи цифрових схем.
Сучасний етап і перспективи розвитку наноелектроніка.
Розділ 5. Вступ до фізики напівпровідників.
Основні

напрями

розвитку

фізики

напівпровідників.

Основні

типи

напівпровідників. Основні властивості і характеристики напівпровідників. Основні
наближення зонної теорії. Поняття про енергетичні зони. Густина стану і функції
розподілення електронів по квантових станах. Домішкові рівні в напівпровідниках.
Глибокі домішкові рівні в напівпровідниках. Рух електронів в кристалах.
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IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Вступний іспит проводиться в письмовій формі. Тривалість іспиту - 2
години (120 хвилин).
Вступний іспит включає теоретичні питання рівнозначної складності з
дисциплін фахового спрямування.
Індивідуальне завдання містить 4 питання з переліку, що наведено
вище.
Вступник повинен надати розгорнуті відповіді на поставлені питання.
Максимальна кількість балів складає - 100 (до 25 балів за правильну
відповідь на одне питання).
Оцінювання знань вступників на вступних іспитах здійснюється за
шкалою від 100 до 200 балів.
Перед початком вступного іспиту представники приймальної комісії
проводять інструктаж щодо правил його проведення.
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