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ПІДГОТОВКИ ДО ККР

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Комплексна контрольна робота призначена для оцінки залишкових знань
та умінь студентів і виконується
- при проведенні самоаналізу діяльності випускової кафедри щодо підготовки
фахівців з напряму підготовки та спеціальності, а також з метою коригування
робочих навчальних програм та вдосконалення організації навчального
процесу;
– при проведенні акредитаційної експертизи з метою оцінки якісних показників
рівня підготовки студентів.
Пакет контрольних робіт (ККР) – це сукупність документів, які мають
забезпечити об'єктивне оцінювання рівня залишкових знань студентів з
навчальної дисципліни.
До пакету ККР входять:
–

навчальна

програма

навчальної

дисципліни

(нормативної

або

варіативної);
– комплект контрольних завдань з дисципліни (варіанти ККР);
– відповіді (ключі тестів) на контрольні завдання ККР;
– критерії оцінки виконання ККР;
– перелік довідкової літератури, обладнання, приладів, матеріалів,
комп'ютерних програм тощо, користування якими дозволяється при виконанні
ККР.
При розробленні критеріїв оцінки виконання ККР враховуються повнота і
правильність виконання завдань та здатність студентів:
– узагальнювати набуті знання для вирішення конкретних завдань;
– застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних
ситуаціях;
– аналізувати і оцінювати факти, події та робити обґрунтовані висновки;
– інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

– викладати матеріал логічно, послідовно, з дотриманням вимог
стандартів.
Крім того, також враховується наступне:
– максимальна кількість балів, яка нараховується за виконання окремого
питання (тесту) КЗ, повинна бути визначеною і враховувати ступінь його
важливості та рівень складності;
– має бути шкала знижок балів, яка враховує найбільш типові помилки
студентів при виконанні ККР (нечіткі формулювання, графічні, розрахункові,
технічні та інші помилки, неповні відповіді тощо).
До переліку довідкової літератури включаються таблиці, каталоги,
довідники, які не мають методик проведення розрахунків або викладу процесів
і явищ.

1.1.

Порядок проведення ККР

До виконання ККР залучаються всі групи студентів кожного напряму
підготовки та спеціальності після завершення студентами вивчення певної
дисципліни.
Перевіряються знання з навчальних дисциплін, вивчення яких закінчено в
попередньому семестрі або році навчання. Навчальні дисципліни, за якими
проводяться заміри залишкових знань, обираються з усіх циклів: гуманітарної
та

соціально-економічної

підготовки,

природничо-наукової

підготовки,

професійної та практичної підготовки робочого навчального плану. Переважно
обираються такі навчальні дисципліни, з яких передбачена семестрова атестація
(екзамен або диф. залік). Як правило, з кожного циклу підготовки обираються
по три навчальні дисципліни. Для виконання ККР студентів ОКР “бакалавр”
доцільно розподіляти наступним чином:
– другий курс за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
– третій курс за циклом природничо-наукової підготовки;
– четвертий курс за циклом професійної та практичної підготовки.

До виконання ККР за ОКР “спеціаліст” залучають тільки студентів 1-го
року навчання, а за ОКР “магістр” залучають студентів 1-го року навчання (з
терміном підготовки 1 рік або 1,5 року) або 1-го чи 2-го року навчання (з
терміном підготовки 2 роки).
При призначенні аудиторій для проведення замірів знань необхідно
забезпечити кожного студента окремим робочим місцем (за столом – один
студент).
1.2. Методика та технологія виконання та оцінювання ККР
Методика та технологія виконання і оцінювання ККР при самоаналізі та
при акредитаційній експертизі фактично однакові.
1. При самоаналізі:
У час, зазначений у графіку, екзаменатор роздає студентам варіанти
контрольних завдань ККР та робочі аркуші, відповідає на можливі запитання
студентів щодо змісту ККР, вимог до їх виконання і критеріїв оцінки та фіксує
час початку виконання роботи. На виконання контрольних завдань ККР
надається до 90 хвилин.
По мірі виконання робіт студенти здають екзаменатору виконані ККР і
звільняють аудиторію. Екзаменатор фіксує час закінчення виконання роботи.
Завідувач випускової кафедри організовує перевірку ККР студентів
силами науково-педагогічних працівників та заповнення відомостей результатів
виконання студентами ККР. Відомості результатів самоаналізу зберігаються на
випусковій кафедрі.
2. При акредитаційній експертизі:
У час, зазначений у графіку, в присутності експерта викладач,
відповідальний від кафедри за проведення ККР, роздає студентам варіанти
контрольних завдань ККР та робочі аркуші, дає довідку про мету і завдання
перевірки знань, відповідає на можливі запитання студентів щодо змісту ККР,
вимог до їх виконання і критеріїв оцінки та фіксує час початку виконання

роботи. У відомостях результатів виконання студентами ККР фіксуються
відсутні за списком.
Після цього, залежно від рішення голови експертної комісії, викладач або
є присутнім в аудиторії, де проводиться ККР, або залишає її. Присутність в
аудиторії інших осіб під час виконання студентами ККР не допускається. Якщо
такий факт буде встановлено, результати виконання ККР анулюються і
здійснюється повторний замір.
По мірі виконання робіт студенти здають експерту виконані ККР і
звільняють аудиторію. Експерт фіксує час закінчення виконання роботи.
Завідувач випускової кафедри забезпечує перевірку ККР студентів у
присутності члена експертної комісії силами науково-педагогічних працівників
кафедри, заповнення відомостей результатів виконання студентами ККР та
опечатування в конверті текстів контрольних робіт студентів та одного
примірника відомості. На конверті зазначаються реквізити університету,
факультет (інститут), курс, група та кількісний склад студентів за списком.
Конверт підписується експертом, завідувачем відповідної кафедри і
деканом факультету (директором інституту) та здається голові експертної
комісії в день проведення заміру знань. Другі примірники відомостей
результатів виконання студентами ККР залишаються в навчальному закладі та
зберігаються на правах архівних документів.
1.3. Загальні вимоги до контрольних завдань ККР
Контрольне завдання ККР – це перелік формалізованих питань (тестів),
вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного
матеріалу дисципліни. Їх кількість в одному варіанті ККР визначає кафедра, яка
відповідає за розробку пакетів ККР.
Контрольні завдання (КЗ) повинні:
– охоплювати весь програмний матеріал навчальної дисципліни;

– мати кількість варіантів на 3-5 більше ніж кількість студентів, які
одночасно виконують ККР (але не менше 30 варіантів);
– мати однакову структуру (за кількістю питань або тестів), бути
рівнозначної складності, а трудомісткість відповідати відведеному часу
контролю (80-90 хвилин);
– за можливості зводити до мінімуму непродуктивні витрати часу на
допоміжні операції, проміжні розрахунки та інше;
– використовувати відомі студентам терміни, назви, позначення.
Усі завдання ККР повинні мати професійне (фахове) спрямування і
вимагати від студентів не відтворення знань окремих тем і розділів навчальної
дисципліни, а їх інтегроване застосування. При їх виконанні студенти повинні
продемонструвати не репродуктивні знання, а вміння використовувати набуті
знання для вирішення практично спрямованих завдань.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЦИПЛІНУ
Спецрозділи фізики є підсумковою дисципліною, яка формує у студентів
уявлення (знання) про сучасний стан науки і техніки та як засіб вдосконалення
фундаментальної та професійно спрямованої підготовки студентів з фізики в
технічному вузі.
Курс базуеться на вивченні підрозділів радіофізики та фізичної
електроніки. Радіофізика це розділ фізики, що займається вивченням загальних
закономірностей генерації, передачі, прийому, реєстрації та аналізу коливань і
хвиль різної фізичної природи в різних частотних діапазонах, а також їх
застосуванням у фундаментальних і прикладних дослідженнях.
Спільність
досліджуваних радіофізикою закономірностей випромінювання, поширення,
взаємодії та трансформації коливань і хвиль в різних середовищах, в тому числі
в неоднорідних, нелінійних і нестаціонарних, дозволяє використовувати
радіофізичні методи як універсальний засіб дослідження навколишнього
середовища на самих різних рівнях; від мікросвіту до космічного простору і
всесвіту.
Предметом курсу є вивчення методів отримання інформації
(сигналів) про стан систем різної фізичної природи, що підлягає передачі,
прийому, фільтрації і відображенню. Можливість реалізації перерахованих
вище операцій базуються на принципах фізичної електроніки, що лежать в
основі елементної бази радіофізики.
Місце дисципліни в структурі професіональної підготовки випускників.
Дисциплина Спецрозділи фізики відноситься до частини професійного
циклу основних освітніх програм магістратури і дає можливість ознайомитись з
сучасними проблемами, стратегіями та інноваціями. Дисципліна формує у
студентів обсяг знань в області розуміння фізичних явищ сучасних пристроїв
радіотехнічного призначення, що застосовуються в різних областях народного
господарства, закладає знання в області використовуваних нових технологій,
що залучаються для вирішення суто радіотехнічних завдань. Спецрозділи
фізики допомагають об'єднати фундаментальні фізичні теорії з технічними
теоріями і дозволяють перекладати закони і явища курсу фізики на об'єкти
професійної діяльності, показують як закони і явища фізики проектуються на
технологічні процеси, методи обробки і контролю. Даний зв'язок має
розглядатися і при вирішенні інженерних задач і при проведенні науководослідних робіт
Отримані знання забезпечують розширення кругозору у студентів
в вибраній спеціальності, що відповідає вімогам заказчиків выпускників
университета.
Вивчення курсу «Спецрозділи фізики: радіофізика і фізична електроніка»
базується на знанні студентами основних понять хімії, фізики, математики та
тісно пов'язане з такими навчальними дисциплінами, як

«Теоретична електродинаміка та поширення хвиль», «Теорія
електричних кіл», «Основи електроніки», «Оптика та світлотехніка телевідео систем» .
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Мета і завдання дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити студентів
застосовувати основні закони та явища фізики до різних
об'єктів
професійної діяльності, познайомити студентів з новітніми досягненнями
окремих розділів прикладної та фундаментальної фізики, в формуванні у
студента високого рівня знань в галузі сучасних інформаційних технологій в
зміцненні фундаментальних знань з фізики.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
- застосовувати закони фізики при вирішенні професійних завдань і
науково-дослідницькій діяльності;
- отримати знання в галузі високоінформаційних технологій
радіотехнічного призначення;
- отримати порівняльну інформацію про сучасний стан даного
напрямку техніки;
- отримати уявлення про шляхи та тенденції розвитку даного
напрямку техніки;
- на інженерному рівні вміти зіставляти пристрої радіотехнічного
призначення з іншими їм альтернативними.
.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальний матеріал дисципліни розподіляється на два розділи та
десять тем в межах цих розділів, а саме:
Розділ 1 Загальні питання розділу радіофізика.
Розділ 2. Загальні питання розділу фізична електроніка

Розділ 1. . Загальні питання розділу радіофізика.
Лекція1.Тема 1.1.(2 години). Передісторія народження і розвиток
радіофізики.
Предмет
і
зміст
курсу.
Перспективи
розвитку
радіофізики.Сучасні проблеми радіофізики і радіотехніки.
Радиофізика як наука про фізичні явища, методи і системи передачі,
приймання та обробки інформації.
Література: [ 1,2,5 ].
Лекція2-3.Тема1.2(4год.)
електромагнітних хвиль.

Електродинаміка

та

розповсюдження

Законы електромагнетизму, електромагнітні хвилі, історія відкриття,

означення, характеристики, властивості електромагнітних хвиль. Основні
параметри та визначення щодо хвильового процесу. Плоска е/м хвиля
в однорідному діелектричному середовищі, хвильове рівняння, його
розв’язання. Основні параметри хвилі. Особливості хвильового поля.
Створення електромагнітних хвиль на прикладі прискореного руху
електрона, та руху електрона в атомі. Постійність та кінечність швидкості
електромагнітних
коливань.
Загальні
питання
розповсюдження
електромагнітних хвиль. Розповсюдження земних радіохвиль. Тропосфера та
її вплив на розповсюдження радіохвиль. Вплив рельефа місцевості та
неоднорідності тропосфери на розповсюдження радіохвиль.
Література: [3,4,5].
Завдання на СРС: Постійність та кінечність швидкості
розповсюдження та поглинання електромагнітніх коливань.

Література: [3,4,5.].
Лекція 4-5.Тема1.3 (4 год.) Взаємодія електромагнітного випромінювання і

біологічних тканин.

Діапазони ЕМВ і особливості їх розповсюдження в живих тканинах.
Види
і
властивості
радіоактивних
випромінювань.
Дозиметрія
випромінювань. Природний радіоактивний фон Землі та його порушення.
Види фізичних полів людини та їх джерела. Низькочастотні електричні й
магнітні поля і їх впливу на живі організми. Електромагнітние хвилі НВЧ
діапазону і їх впливу на біологічні структури. Вплив інтенсивності ВЧ і НВЧ
впливів на живі організми та основні ефекти, які спостерігаються при цьому.
Поширення поляризованого випромінювання в біотканинах. Вплив ЕМІ на
імунобіологічні властивості організму. Вплив ЕМІ на обмін речовин. Зміни
структури крові при впливі ВЧ, НВЧ.і.КВЧ,ЕМІ. Етіологія і патогенез
функціональних і патологічних змін під впливом.ЕМВ.Гіпертермія.
Література: [6,7,8].
Завдання на СРС: Етіологія і патогенез функциональних і патологічних
змін під впливом електромагнітного випромінювання. Механізми
біологичесних
эфектів в организмі при дії електромагнітного випромінювання.
Література: [6,7,8 ].
Лекція 6-7.Тема 1.4. (4 год.) Взаємодія світла з речовиною
Класифікація джерел випромінювання. енергетичні та
світлові характеристики. Теплове випромінювання. Напівпровідникові
джерела випромінювання. Випромінюючі світлодіоди. Лазерні діоди.
Твердотільні і газові лазери. Рідинні лазери. Приймачі оптичного
випромінювання.
Приймачі на основі внутрішнього фотоефекту. Фоторезистори.
Фотодіоди, PIN-фотодіоди, поверхнево-бар'єрні фотодіоди.
Лавинні фотодіоди, фототранзистори, фототірістори. Координатні і
багатоелементні фотоприймачі. Теплові приймачі оптичного
випромінювання. Електронно-оптичні перетворювачі.
Телевізійна е передавальні трубки.
Література: [9-11].
Завдання на СРС: Основні локальні і нелокальні оптичні эфекти при
використанні лазерного випромінювання.
Література: [9-11].
Розділ 2. Загальні питання розділу фізична електроніка
Лекція8-9.Тема2.1.(4год.) Основні тенденціі розвитку сучасної
радіоелектроніки та мікроелектроніки.
Основні показники прогресу в мікроелектроніці. Закон Мура.Правило
масштабування. Альтернативні матеріали електроніки, електроніка GaAs,
вуглецева електроніка. Пластикова (органічна), печатна електроніка і
біоелектроніка.Точкові технологіі, квантові точки.
Література: *12-13]
Завдання на СРС: Функциональные устройства интегральной оптики.

Література: *12-13]
Лекція 10-11.Тема2.2(4год) Оптична і квантова електроніка.
Застосування квантових та оптичних приладів.
Предмет оптичної та квантової електроніки, історія становлення, зв'язок
з іншими галузями знань. Характерні властивості оптоелектронних систем.
Переваги фотонній зв'язку. Види взаємодії світла з твердим тілом.
Поглинання світла в напівпровідниках, основні механізми поглинання. Види
генерації світла в твердих тілах. Спонтанне випромінювання. Стимульоване
випромінювання. Системи з інверсної населеністю. Газові, твердотільні і
напівпровідникові лазери. Мікро-опто-електромеханічні системи (МОЕМС),
їх застосування для цілей оптичної та квантової електроніки. Основні
тенденції та перспективи розвитку оптичної та квантової електроніки.
Проблеми створення оптичних комп'ютерів. Елементна база, фізичні ефекти.
Оптика металевих і діелектричних наночастинок. Інтегрально-оптичні
пристрої. Оптичний комп'ютер. Волоконні світловоди в медицині.
волоконнооптичні датчики.
Література: *13,14].
Завдання на СРС: Фотонные кристаллы, перспективы использования в
оптической и квантовой электронике.
Література: [13,14].
Лекція.12-13.Тема 2.3. (4год.)Нанофізика і іноваційні технології.
Наноелектроніка. Перехід до нанотехнологій. Низкорозмірні системи і
наноструктури. Фізика приладів на основі нанаматеріалів. Одноелектроніка і
молекулярна електроніка.
Використання інших фізичних принципів в п / п електроніці: флешпам'ять, міжзонного тунелювання, резонансне тунелювання. Наноконтакти і
квантування провідності. Пристрої одноелектронікі та молекулярної
електроніки: тунельний перехід на основі конденсатора, тунельний
транзистор, лічильник електронів. Принцип дії деяких приладів на основі
наноматеріалів; польовий транзистор (FET, польовий транзистор), хімічні і
біохімічні сенсори, принцип дії механічної пам'яті, прилади основі емісії
електронів: нанокатоди, світлодіоди, монітори, сонячні батареї.
Література: *15-16].
Завдання на СРС:
Наноматеріали: Двумірні матеріали (плівки).
Одномірні материали: органічні і неорганічні нанотрубки і нанопроволоки,
полімери.
Література: *15,16].
Лекція 14-15. Тема2.4 (4год.) Наномагнетизм и спинтроника.

Магнетизм атомів і молекул. Принцип Паулі і правило Хунда. Основні
види взаємодій в магнітних матеріалах. Обмінна взаємодія. Моделі
Гейзенберга і Стонера. Магнітостатичних взаємодія. Магнітна анізотропія.
«Анізотропія форми». Рівняння Ландау-Ліфшиця і основні динамічні
параметри.
Ефект гігантського магнітоопору та його практичне застосування. Головки
зчитування жорстких дисків (спіновий клапан). Магнітна пам'ять довільного
доступу MRAM. Магнітні наноконтакти. Перемагнічування спіновим
струмом. Матеріали спінтроніки: magnetic Half metals (магнітні напівметали),
магнітні напівпровідники. Спінтроніка без струмів провідності:
магнітоелектрики і мультіферроіки.
Література: [15-17].
Завдання на СРС: Фотонні кристали – загальне уявлення. Магнітні фотонні
кристали. Атомний і магнитний силовий мікроскоп.
Література: *15-17].
Лекція16.Тема 2.5.(2год.) Деякі приклади застосування радіофізичних
методів.
Електронний скануючий мікроскоп, ЯМР мікроскопія, Доплерівська і
планетна радіолокація.
Література: *18,19].
Завдання на СРС: Ефект Доплера.
Література: [18,19].
Лекція 17-18.Тема2.6.(4год.) Електроніка четвертого покоління.
Функціональная электроніка.
Перспективи розвитку функціональної електроніки. Функціональна
електроніка як область інтегральної електроніки. Виникнення та взаємодія
динамічних неоднорідностей в континуальних (неперервних, за вітсутності
лакун, квантованності, разділення на фрагменти, в протилежність
дискретності)середовищах в сукупності з фізичними полями. Фізичні основи
роботи приладів і функціональної електроніки. Прилади й пристрої на основі
динамічних неоднорідностей для обробки, генерації та зберігання інформації.
Динамічна неоднорідність як носій, транслятор або зберігач інформації.
Література:[20].

4. СТРУКТУРА ЗАВДАНЬ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ККР

Кожний варіант контрольних завдань на ККР містить 3 теоретичних
питання по усім розділам курсу. Нижче наведено перелік питань, з яких
складаються варіанти контрольних завдань та посилання на літературу, яка
рекомендована для самостійної підготовки студентів до ККР.
1.Законы

електромагнетизму,

електромагнітні хвилі, історія
означення, характеристики, властивості електромагнітних хвиль.

відкриття,

2.Основні параметри та визначення щодо хвильового процесу. Плоска
е/м хвиля в однорідному діелектричному середовищі.
3.Хвильове рівняння, його розв’язання.
4. Основні параметри хвилі.
5.Особливості хвильового поля.
6.Створення електромагнітних хвиль на прикладі прискореного руху
електрона, та руху електрона в атомі.
7.Постійність та кінечність швидкості електромагнітних коливань. Загальні
питання розповсюдження електромагнітних хвиль.
8.Розповсюдження земних радіохвиль.
9.Тропосфера та її вплив на розповсюдження радіохвиль.
10.Вплив рельефа місцевості та неоднорідності тропосфери на
розповсюдження радіохвиль.
11.Діапазони ЕМІ і особливості їх розповсюдження в живих тканинах.
12.Види і властивості радіоактивних випромінювань. Дозиметрія
випромінювань. Природний радіоактивний фон Землі та його порушення.
13.Низькочастотні електричні й магнітні поля і їх впливу на живі організми.
14.Електромагнітні хвилі НВЧ діапазону і їх впливу на біологічні структури.
15.Вплив інтенсивності ВЧ і НВЧ впливів на живі організми та основні
ефекти, які спостерігаються при цьому.
16.Поширення поляризованого випромінювання в біотканинах. 17.Вплив
ЕМІ на імунобіологічні властивості організму.
18.Вплив ЕМІ на обмін речовин. Зміни структури крові при впливі ВЧ,
НВЧ.і.КВЧ,ЕМІ.
19.Етіологія і патогенез функціональних і патологічних змін під
впливом.ЕМВ.Гіпертермія.
20.Класифікація джерел випромінювання. енергетичні та
світлові характеристики. Теплове випромінювання.
21.Напівпровідникові джерела випромінювання. Випромінюючі світлодіоди.
Лазерні діоди. Твердотільні і газові лазери. Рідинні лазери.

22.Приймачі оптичного випромінювання.
23. Приймачі на основі внутрішнього фотоефекту. Фоторезистори.
Фотодіоди, PIN-фотодіоди, поверхнево-бар'єрні фотодіоди.
Лавинні фотодіоди, фототранзистори, фототірістори. Координатні і
багатоелементні фотоприймачі.
24.Теплові приймачі оптичного випромінювання. Електронно-оптичні
перетворювачі.
25.Основні показники прогресу в мікроелектроніці. Закон Мура.Правило
масштабування.
26.Альтернативні матеріали електроніки, електроніка GaAs, вуглецева
електроніка.
27.Пластикова (органічна), печатна електроніка і біоелектроніка.Точкові
технологіі, квантові точки.
28.Оптичне випромінювання. Особливості оптичної електроніки.
29.Взаємодія оптичного випромінювання з атомами системи.
23.Однофотонні процеси.
31.Багатофотонні процеси.
32.Розповсюдження єлектромагнітних хвиль в магнітрому сеоедовищі.
33.Фотонні кристали.
34.Багатошарові періодичні структури.
35.Заборонені фотонні зони.
36. Моделювання властивостей нанорозмірних обєктів.
37. Принцип дії польового транзистора на основі наноматеріалів; (FET,
польовий транзистор), хімічні і біохімічні сенсори, нанокатоди,
38. Принцип дії механічної пам'яті на основі наноматеріалів.
39. Прилади на основі емісії електронів.
40. Принцип дії світлодіодів на основі наноматеріалів
41. Монітори на основі наноматеріалів.
42. Сонячні батареї на основі наноматеріалів.
43.Ефект гігантської магніторезитивності.
44.Застосування терагерцових хвиль.
45.Характерні властивості оптоелектронних систем.
46.Переваги фотонного зв'язку.
47.Види взаємодії світла з твердим тілом.
48.Поглинання світла в напівпровідниках, основні механізми поглинання.
49.Види генерації світла в твердих тілах.
50.Спонтанне випромінювання. Стимульоване випромінювання.
51.Системи з інверсної населеністю.
52.Газові, твердотільні і напівпровідникові лазери.
53. Мікро-опто-електромеханічні системи (МОЕМС), їх застосування для
цілей оптичної та квантової електроніки.
54.Основні тенденції та перспективи розвитку оптичної та квантової
електроніки. Проблеми створення оптичних комп'ютерів. Елементна база,
фізичні ефекти.

55.Оптика металевих і діелектричних наночастинок. Інтегрально-оптичні
пристрої.
56. Оптичний комп'ютер.
57.Наноелектроніка .Перехід до нанотехнологій. Низкорозмірні системи і
наноструктури.
58.Фізика приладів на основі нанаматеріалів.
59.Одноелектроніка і молекулярна електроніка.
60.Використання інших фізичних принципів в п / п електроніці: флешпам'ять, міжзонне тунелювання, резонансне тунелювання.
61.Наноконтакти і квантування провідності.
62. Пристрої одноелектронікі та молекулярної електроніки: тунельний
перехід на основі конденсатора, тунельний транзистор, лічильник електронів.
63.Принцип дії деяких приладів на основі наноматеріалів; польовий
транзистор (FET, польовий транзистор), хімічні і біохімічні сенсори, принцип
дії механічної пам'яті, прилади основі емісії електронів: нанокатоди,
світлодіоди, монітори, сонячні батареї.
64. Магнетизм атомів і молекул. Принцип Паулі і правило Хунда.
65.Основні види взаємодій в магнітних матеріалах. Обмінна взаємодія.
Моделі Гейзенберга і Стонера. Магнітостатичних взаємодія.
66. Магнітна анізотропія. «Анізотропія форми». Рівняння Ландау-Ліфшиця і
основні динамічні параметри.
67.Ефект гігантського магнітоопору та його практичне застосування. Головки
зчитування жорстких дисків (спіновий клапан).
68. Магнітна пам'ять довільного доступу MRAM. Магнітні наноконтакти.
69.Перемагнічування спіновим струмом. Матеріали спінтроніки: магнітні
напівметали, магнітні напівпровідники.
70.Спінтроніка без струмів провідності: магнітоелектрики і мультіферроіки.

Питання по розділу І. . Загальні питання радіофізики
Для самостійної підготовки по розділу І рекомендується переглянути
наступну літературну: [1-8].

Пання по розділу ІІ. Загальні питання розділу фізична

електроніка
Для самостійної підготовки по розділу ІІ рекомендується переглянути
наступну літературну: [9-16].

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ККР
Контрольні роботи оцінюються за шкалою 100 балів. Перше запитання
оцінюється із 34 балів, друге та третє із 33 балів.
Кожне питання оцінюється відповідно до системи оцінювання:
–

“відмінно”, повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) –
34 (33) …30 балів;

–

“добре”, достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної
інформації, або незначні неточності) – 29…25 балів;

–

“задовільно”, неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації
та деякі помилки) – 24…20 балів;

–

“незадовільно”, незадовільна відповідь – 0 балів.
Сума балів переводиться до оцінки згідно з таблицею.

Кількість балів за виконання ККР

Оцінка за чотирьохбальною
системою

100……….90

“відмінно”

89…….…75

“добре”

74…….…60

“задовільно”

59…….….0

“незадовільно”
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