
 

 

 

Емблема  

кафедри 
(за наявності) 

Фізико-технічний інститут 
Кафедра фізико-технічних 
засобів захисту 
інформації 

Основи мікроелектроніки 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

1. Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” 

Освітня програма Прикладна фізика 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) 

Рік підготовки, семестр 4 курс, осінній семестр 

Обсяг дисципліни 4 кредити, 36 лекцій 18 лабораторних 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Модульний контроль, залік 

Розклад занять На сайті ipt.kpi.ua 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: канд. техн. наук, доцент, Репа Федір Михайлович,  e-mail: 

fedor_repa@ukr.net 

Комп’ютерний лабораторний практикум: канд. техн. наук, доцент, Репа 

Федір Михайлович, e-mail: fedor_repa@ukr.net 

Розміщення курсу Zoom 

2. Програма навчальної дисципліни 

3. Опрацювання дисципліни пов’язано з засвоюванням великої кількості 
різноманітного фактичного матеріалу – від вивчення фізичних основ роботи елементів 
електроніки – напівпровідникових твердотільних приладів та інтегральних мікросхем 
(ІМС) до особливостей їх функціонування в різних електронних схемах (ВІС, НВІС) в 
умовах фізичного експерименту.  

4. Тому метою навчальної дисципліни «Основи мікроелектроніки» (ОМЕ) є 
формування у студентів компетентностей у виборі елементної бази для проектування та 
експлуатації пристроїв фізичного експерименту. А саме: 

– надбання навичок самостійної роботи з науково-технічною літературою для пошуку 
інформації про окремі визначення, поняття і терміни, пояснення їх застосування в практичних 
ситуаціях з даної області знань, що в подальшому дозволить їм самостійно підвищувати 
професійну кваліфікацію; 

– засвоєння студентами принципів функціонування та математичних моделей основних 
елементів інтегральних мікросхем (ІМС); знань в області технології, архітектури та 
мікросхемотехніки ІМС, ВІС, НВІС та мікрозбірок, що надасть можливість розробляти та 
експлуатувати сучасні електронні апарати фізичного експерименту; 

– вміння раціонального вибору та застосування ІМС при створенні електронних приладів;  
– обґрунтованого завдання технічних вимог на розроблення функціонально спеціалізованих 

виробів мікроелектроніки, а також їх основ схемотехнічного проектування; 
– досліджувати та моделювати параметри електронних мікроелектронних приладів. 

 



1. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 

відповідною освітньою програмою) 

– вивчення навчальної дисципліни «Основи мікроелектроніки» (ОМЕ) ґрунтується на 
компетенціях, набутих за час вивчення наступних навчальних дисциплін: «Вища 
математика», «Фізика» (розділ «Електрика та магнетизм»).  

– компетенції, набуті під час вивчення ОМЕ, використовуються під час вивчення всіх 

дисциплін, пов’язаних з фізичним експериментом та електронними системами 

перетворення інформації: «Оптоелектроніка», «Квантова електроніка», «Форма поверхні», 

а також при виконанні курсової роботи та дипломних робіт. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни  

Програмні результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються 

студентам на першому занятті. 

Основні завдання № 
з/
п 

Тема 
Програмні 
результати 
навчання 

Контрольний 
захід 

Термін 
виконання 

1 
Тема 1. Предмет 
дисципліни. Основні 
терміни та поняття 

№1   

2 
Тема 2. Технологічні 
основи виробництва ІМС 

№2   

3 
Тема 3. Базові елементи 
аналогових мікросхем 

№2 
Лабораторна 
робота №1-1 

3-й тиждень 

4 
Тема 4. Операційні 
підсилювачі 

№3 
Лабораторна 
робота №1-2 

4-й тиждень 

5 
Тема 5. Підсилювачі для 
приймально-
передавальної апаратури 

№3 
Лабораторна 
робота №1-3 

6-й тиждень 

6 
Тема 6. Базові елементи 
цифрових ІМС та  
особливості їх реалізації 

№3   

7 
Тема 7. Комбінаційні 
цифрові ІМС 

№3 
Модульна 

контрольна 
робота 

8-й тиждень 

8 
Тема 8. Послідовнісні 
цифрові ІМС 

№3   

9 
Тема 9. Запам’ятовуючі, 
аналого-цифрові та 
цифро-аналогові пристрої 

№3 
Лабораторна 
робота №1-4 

10-й тиждень 

10 
Тема 10. Граничні 
можливості інтегральної 
електроніки 

№5   

11 
Тема 11. Інструменти і 
прилади наноелектроніки 

№5 
Захист 

реферату 
14-й тиждень 

3. Навчальні матеріали та ресурси 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 Базова  
1. Прищепа М. М., Погребняк В. П. Мікроелектроніка. В 3 ч.; Ч. 1. Елементи мікроелектроніки: Навч. посіб/За ред. 

М. М. Прищепи. – К.: Вища  шк., 2004. – 431 с..  



2. Прищепа М. М., Погребняк В. П. Мікроелектроніка в 3 ч. – Ч. 2. Елементи мікросхемотехніки: Навч. посіб/За ред. 

М. М. Прищепи. – К.: Вища шк., 2006. – 503 с. 

3. Аваев Н. А., Наумов Ю. Е., Фролкин В. Т. Основы микроэлектроники: Учебн. пособ. для  вузов. – М.: Радио и 

связь, 1991. – 288 с.  

4. Ефимов И.  Е., Козырь И. Я. Основы микроэлектроники. – М.: Высшая школа, 1983. – 384 с. 

5. Тилл У., Лаксон Дж. Интегральные схемы. Материалы, приборы, изготовление: Пер. с англ. / Под ред.                      

М.В. Гальперина. – М.: Мир, 1985. – 504 с. 

6. Парфенов О. Д. Технология микросхем. – М.: Высшая школа, 1986. – 269 с. 

7.    О. В. Борисов, Ю. І. Якименко. Твердотільна електроніка: Підручник. – Київ: НТУУ «КПІ». – 2015. – 484 с.  

8.    І. В. Чешко. Вступ до спеціальності «Електроніка». – Суми: СДУ, 2017. – 148 с. 

9.    Л. Фолкенберри. Применение операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 572с. 

10. Ю. М. Поплавко. Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка: Навч. посіб/ Ю. М. Поплавко, О. В. Борисов,                 

      Ю. І. Якименко. – К.: НТУУ»КПІ», 2012. – 300 с. 

11.  А. В. Параскевов. Микроэлектроника и схемотехника: Учебн. пособ. – Краснодар: Из–во КубГАУ, 2017. – 92 с. 

12. С. М. Павлов. Основи мікроелектроніки: Навч. посіб.–  Вінниця: видав. ВНТУ, 2010. – 224 с. 

13. Брюс Картер и Рон Манчини. Операционные усилители для всех: Пер. с англ. А. Н. Раболзея. – М: издат. дом    

       «ДОДЭКА–XXI». – 544 с. 

14. Ю. Ф. Зіньковський, А. В. Коваль. Комп’ютерне схемотехнічне моделювання елементів радіоелектроніки. Том   

 2: Частина 3 – Електронні компоненти; Частина 4 – Цифрові компоненти. – К.: НТУ, 2013. – 376 с. 

15. Ф. М. Репа. Методичні вказівки до комп’ютерного практикуму з курсу «Мікроелектроніка». – К: НТУУ «КПІ» ім.  

       Ігоря Сікорського. 2020. – 10 с. 

16. Введение в Multisim (Трехчасовый курс). – СНГ, Балтия: National Instruments. – 38 с. 
 

Допоміжна 
1. Степаненко И. П. Основы микроэлектроники. – М.: Сов. радио, 1980. – 283 с. 

2. Сугано Т., Икома Т., Такэиси Е. Введение в микроелектронику: Пер. с япон. /Под ред. В. Г. Ржанова. – М.: Мир, 

1988.– 320 с. 

3. Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы:  Пер.  с англ. /Под ред. В. Д.Вернера. – М.: Мир, 1988. – 533 с. 

4. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочник/ Под ред. Якубовского С. В. – М.: Радио и связь, 
1984.– 432 с. 

5. Валиев К. А., Кармазинский А. Н., Королев М. А. Цифровые интегральные схемы на МДП – транзисторах. – М.: 

Сов. радио, 1971. –384 с. 

6. Интегральные схемы на МДП–приборах. Пер. с англ. /Под ред. Кармазинского А. Н. – М.: Мир, 1975.– 528 с. 

7. Мурога С. Системное проектирование сверхбольших интегральных схем. В 2–х кн. Пер.с англ. – М.: Мир, 1985.– 

288с., 290с. 

8. Твердотільна електроніка: Лабораторний практикум: Навч. посіб./Ю. М. Височанський, А. А. Горват, О. О. Грабар 

та ін. – Ужгород: ІВА, 2001. – 388 с. 

 

Літературу рекомендує викладач і розміщує її на сайті груп, яким викладає дисципліну. За великим бажанням її 

можливо знайти в бібліотеці НТУУ «КПІ» , а також на кафедрі у твердій копії. 

. 

5. Навчальний контент 

4. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 
 

№ з/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань 

 (перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 

Лекція 1 Тема 1. Предмет дисципліни. Основні терміни та поняття. Переваги ІМС. Класифікація ІМС за 

призначенням, потужністю, частотним діапазоном.  

Література: [1] с.5–12: [8] с. 7–32; [11] c. 3–11. Допоміжна [4] с. 3–12 

Завдання на СРС: Маркування та система позначення ІМС 

Лекція 2 Тема 2.Технологічні основи виробництва  ІМС. Плівкові, гібридні, напівпровідникові і функціональні ІМС 

Література: [1] с.8–16; [2] с.16–34. Допоміжна [4] с. 18-24 

Завдання на СРС: Навести переваги та недоліки плівкових, гібридних, напівпровідникових ІМС 

Лекція 3 Тема 2. Технологічні основи виробництва напівпровідникових ІМС. Очищення напівпровідників. 

Літографія, дифузія, епітаксія, травлення, металізація. 

Література: [1] с.17–21; [2] с.76–80. Допоміжна [4] с. 24-40 

Завдання на СРС: Очищення напівпровідників. Літографія, дифузія, епітаксія, травлення, металізація. 

Лекція 4 Тема 3.  Базові елементи аналогових мікросхем. Підсилювач на БТ. Підсилювач на ПТ. 

Література: [1] с.21–27; [2] с. 81–90; [14] c. 44–192. 



Завдання на СРС: Базовий елемент емітерно–зв’язаної логіки 

Лекція 5 Тема 3.  Базові елементи аналогових мікросхем. Диференційний підсилювач. Струмове дзеркало. Схема 

зсуву рівнів 

Література: [1] с.27–33; [2] с.147–156; [14] c. 192–254.  

Завдання на СРС: Базовий елемент емітерно–зв’язаної логіки. Допоміжна [4] с. 83–108 

Лекція 6 Тема 4. Операційні підсилювачі. Основні параметри. Приклади побудови. 

Література: [1] с.30–39; [2] с. 157–166; [9] с. 9–23;  [13] с. 158–171. Допоміжна [4] с. 200–278 
Завдання на СРС: Операційні підсилювачі. Основні параметри. Приклади побудови. 

Лекція 7 Тема 4. Операційні підсилювачі (ОП). Приклади використання ОП. Лінійні підсилювачі. 

Диференціювальний каскад. Інтегратор. 

Література: [1] с.30–40–41; [2] с.167–173; [9] с. 126–151; [13] с.261–266; [14] c. 164–201;  Допоміжна [4] с. 231–257 

Завдання на СРС: Логарифмуючий підсилювач на ОП. [9] с. 160–177   

Лекція 8 Тема 5. Підсилювачі для приймально–передавальної апаратури. Підсилювачі ПЧ, перетворювачі частоти, 

керовані гетеродини.  

Література: [3] с.73–90; [13] с. 224-260; [9] с.233–250; Допоміжна [4] с. 200–278.  

Завдання на СРС: Особливості схемотехніки ВЧ підсилювачів на ІМС 
Лекція 9 Тема 6.  Базові елементи цифрових ІМС та  особливості їх реалізації. Транзисторний ключ. РТЛ, ДТЛ, 

ТТЛ, КМОП логіка.  

Література: [1] с. 42–48; [2] с.181–190; [13] с. 224–240, 261–266; Допоміжна [4] с. 257–273 

Завдання на СРС: Базовий елемент емітерно–зв’язаної логіки 

Лекція 10 Тема7.  Комбінаційні цифрові ІМС. Селектори–мультиплексори, демультиплексори. 

Література: 6. [1] с. 49–81; [2] с. 191–230; Допоміж. [4] с. 257–273.  
7. http://www.frontinformatics.ru/fineds-508-1.html 

Завдання на СРС: Перетворювачі кодів 

Лекція 11  Тема 8.  Послідовнісні цифрові ІМС. Тригери RS, JK, D, T 

Література: [1] с. 83–9; Допоміжна [4] с. 56–82 

Завдання на СРС: Робота Т–тригера 

Лекція 12 Тема 8.  Послідовнісні цифрові ІМС. Регістри. Рахувальники. 

Література: [1] с.4–11; [2] с. 240–260 

Завдання на СРС: Послідовнісні цифрові ІМС. Регістри. Рахувальники 

Лекція 13 Тема 9.  Запам’ятовувальні пристрої (ЗП), Аанлого-цифрові пристрої (АЦП), ЦАП.  

Постійні ЗП та Оперативні ЗП (ОЗП) 

Література: [1, Ч1] с. 94–99; [1, Ч2] с. 438-497;   [13] с. 192–223, 261–266; Допоміжна [4] с. 130-142 

Завдання на СРС: Робота АЦП та ЦАП 

Лекція 14 Тема 9.  ЗП, АЦП, ЦАП. Перетворювачі АЦП і ЦАП. 

Література: [4] с.25–40; [13] с. 206-207. 

Завдання на СРС: Швидкість роботи АЦП. Забезпечення надійності ІМС. [4], c. 293-330. 

Лекція 15 Тема 10.  Граничні можливості інтегральної електроніки. Фізичні і технологічні обмеження на 

зменшення розмірів і зростання ступеню інтеграції ІМС. 

Література: [5] с.13–37; [12] с.13–37 

Завдання на СРС: Фізичні і технологічні обмеження на зменшення розмірів і зростання ступеня інтеграції ІМС. 

Лекція 16 Тема 11.  Інструменти і прилади наноелектроніки. Технології отримання наноматеріалів.  

Література: [10] c. 94–169; [8] с. 30–32. 

Завдання на СРС: Наноматеріали та нанотехнології, [10], с. 94 –204. 

Лекція 17 Тема 11.  Інструменти і прилади наноелектроніки. Літографія з екстремальним ультрафіолетом. 

Електронна та іонна мікроскопія. 

Література: [10] c. 238–286 

Завдання на СРС: Сканувальна тунельна мікроскопія 

Лекція 18 Тема 11.  Інструменти і прилади наноелектроніки. Однофотонний детектор. Одноелектронний 

транзистор. 

Література: [10] c. 238–286. 

Завдання на СРС: Графеновий оптичний модулятор. Сканувальна тунельна мікроскопія. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Лабораторно–практичні заняття проводяться на комп’ютерах. Заплановано 6 робіт. 

Зміст робіт наведений у Методичних вказівках до комп’ютерного практикуму [14, 9]: 

1. Дослідження інвертуючого суматора на операційному підсилювачі 

2. Дослідження  резонансного підсилювача на операційному підсилювачі 



3. Дослідження мультивібратора  на операційному підсилювачі. 

4. Вимірювач тривалості імпульсів на цифрових ІМС. 

Література з вивчення програмного забезпечення Multisim наведена в [14]. 

5. Самостійна робота студента/аспіранта 

№ з/п 
Назва розділу, теми (окремого питання), що виноситься на додаткове самостійне 

опрацювання 

Кількість 

годин СРС 

1 Маркування і система позначення ІМС 2 

2 Логарифмуючий підсилювач на операційний підсилювач (ОП) 2 

3 Особливості схемотехніки ВЧ підсилювачів на ІМС 2 

4 Базовий елемент емітерно–зв’язаної логіки 2 

5 Перетворювачі кодів 2 

6 Робота Т–тригера 2 

7 Швидкість роботи АЦП 2 

8 Сканувальна тунельна мікроскопія 2 

9 Графеновий оптичний модулятор 2 

 Усі види самостійної роботи – підготовки до аудиторних занять, лабораторних 

робіт заплановані у програмі курсу та наведені у лекційній програмі. 

 

8. Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Доводиться до студента на першій лекції у вигляді системи вимог, які викладач ставить 

перед студентом: 

Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні вимоги: 

● не пропускати навчальні заняття, не спізнюватись на них (як на лекції, так і 

практичні/лабораторні) та не займатись сторонніми справами; 

● чітко та вчасно виконувати навчальні завдання та завдання до самостійної роботи; 

● самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття, за умов не виконання завдань 

практичного заняття відпрацювати їх під керівництвом викладача та захистити їх у 

час передбачений графіком консультацій викладача. 

 

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

        РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧїАННЯ 
 

Оцінювання успішності засвоєння студентом навчального матеріалу відбувається за рейтинговою системою. 

Рейтинг студента з дисципліни (RD) формується як сума балів поточної успішності навчання – (RT) та 

екзаменаційних балів (RЕ):  

RD = RT + RЕ 

Розмір шкали поточної успішності   RT = 60 балів. 

Розмір екзаменаційної шкали   RЕ = 40 балів. 

Розмір шкали рейтингу з дисципліни  RD= 100 балів. 

Рейтинг поточної успішності студента з дисципліни RT складається з балів,  

що він отримує за: 
1) виконання та захист практичних робіт; 

2) виконання модульної контрольної роботи ; 

3) виконання реферату. 

Максимальні складові бали RT: 

практичні роботи   4х8; 

модульна контрольна робота  14; 

захист реферату   14; 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 
9. Лабораторні роботи 

Ваговий бал – 8. Максимальна кількість балів 6х8 = 48 балів 

По кожній із лабораторних робіт оцінюються: 

а)   підготовленість  до  роботи: 



– вільне володіння теоретичним матеріалом, наявність підготовленого протоколу  – 3 бали; 

– слабке володіння теоретичним матеріалом, або відсутність підготовленого протоколу – 1 бал; 

– непідготовленість до роботи        0 балів; 

б)   виконання  лабораторної  роботи: 

– безпомилкове і охайне представлення результатів  роботи 3 бали; 

– робота виконана з помилками або неохайно   1 бал; 

– робота не виконана      0 балів. 

в)   захист  роботи: 

– робота захищена в день виконання    2 бала; 

– робота  захищена  в  інший  день    0  балів. 

г)   штрафні  бали: 

- пропущення  лабораторної  роботи    – 2  бала. 

10. Модульний контроль 

Максимальна кількість балів –14 

- контрольна робота виконана правильно і в повному обсязі  14 балів 

- у відповідях на питання є неточності     9…13 балів 

- у відповідях на питання є помилки     1…8 балів 

- робота виконана неправильно або зовсім не виконана    0 балів  

11. Захист реферату 

Максимальна кількість балів –14 

- робота виконана правильно і в повному обсязі, відповіді при захисті роботи чіткі та вичерпні 14 балів 

- робота виконана правильно і в повному обсязі, у відповідях на питання є неточності  8…13 балів 
- робота виконана в повному обсязі, у відповідях на питання є помилки    2…7 балів 

Штрафні та заохочувальні бали 
- відсутність на лабораторному занятті без поважних причин  –2 бали 

- відсутність на МКР без поважних причин    –2 бали 

Умови позитивної проміжної атестації 

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент повинен мати не менше ніж 10 балів. 

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент повинен мати не менше ніж 25 балів. 

Умови допуску до екзамену зарахування всіх лабораторних робіт, а також рейтинг поточної успішності 

навчання не менше 30 балів. 

Критерії екзаменаційного оцінювання: виходячи з розміру шкали RE = 40 балів 

- відповідь правильна, чітка і в повному об’ємі – 40 балів 
- у відповідях є неточності     – 30…39 балів 

- відповідь з помилками     – 2… 29 балів 

- відповідь неправильна     – 0 балів. 

Таблиця переведення рейтингової оцінки з навчальної дисципліни RD: 
RD = RT + RE Традиційна оцінка 

95…100 відмінно 

94…85 дуже добре 

75…84 добре 

65…74 

60…64 
Задовільно/достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

rс < 30 або не виконані інші умови допуску  не допущений 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Інформаційний пакет дисципліни розміщений на Веб-сайті курсу і включає календарно-

тематичний план дисципліни «структура»; завдання до самостійної роботи з методичними 

рекомендаціями; література базова та допоміжна; тестові завдання до програмно-методичного 

комплексу (ПМК); тестовий комплекс з дисципліни та лабораторні роботи.  

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцент, канд. техн. наук, доцент Репа Федір Михайлович  
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