
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Лазерні технології в наноматеріалознавстві 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Факультет  електроніки  та  інформаційних
технологій. Кафедра електроніки, загальної та
прикладної фізики

Розробник(и) Пазуха Ірина Михайлівна

Рівень вищої освіти Третій рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень,
QF-LLL – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів протягом 3-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг  навчальної  дисципліни  становить  5
кредитів ЄКТС, 150 годин, з  яких 50 годин
становить контактна робота з викладачем (20
годин лекцій, 20 години практичних занять),
100 години становить самостійна робота

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої
п р о г р а м и  " П р и к л а д н а  ф і з и к а  т а
наноматеріали"

Передумови для вивчення
дисципліни

Необхідними  для  вивчення  дисципліни  є
знання із загальної фізики і фізики твердого
тіла, спрямовані на розуміння фізичних явищ,
які  відбуваються  при  взаємодії  лазерного
випромінювання  з  досліджуваним  об'єктом

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів глибоких знань у галузі сучасних
лазерних  технологій  та  їх  застосування  в  мікро-  і  наноелектроніці.  Здобувач  повинен
отримати знання стосовно конструкції, принципів роботи лазерів та лазерних систем, що
виковристовуються для прикладних задач.

4. Зміст навчальної дисципліни



Тема 1 Лазери як системи квантової електроніки
 

Основи  генерації  лазерного  випромінювання.  Основні  параметри  та  режими  роботи
лазерів. Класифікація лазерів

Тема  2  Основні  фізичні  явища  при  взаємодії  лазерного  випромінювання  з
наноматеріалами
 

Термічні ефекти, що відбувають при поглинанні лазерного випромінювання: випарування;
нагрівання до температури плавлення з подальшим деформуванням у в’язко-текучий фазі;
направлений локальний розігрів; пошаровий синтез тривимірних об’єктів.

Тема 3 Лазерні технології у наноматеріалознавсті
 

Основні технологічні процеси виготовлення елементної бази мікро- і наноелектроніки, що
реалізуються  з  використанням  лазерних  технологій:  лазерна  літографія;  лазерне
відпалювання плівкових структур; імпульсне лазерне нанесення плівкових шарів; лазерна
очистка поверхні.

Тема 4 Застосуваня лазерних технологій при виготовленні компонентів наносистем
 

Лазерна  підгонка  номіналів  резисторів.  Лазерне  скрайбірування  напівпровідникових
пластин.  Використання лазерних технологій для реалізації  магнітного запису.  Лазерні
технології у клінічній медицині: хірургія, терапія і діагностика, біологія

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1
Застосовувати  знання  стосовно  конструкції,  принципів  роботи  лазерів  і
лазерних  систем,  які  використовуються  та  розробляються  у  лізерних
технологіях  для  конкретних  задач  мікро-  і  ніноелектроніки  тощо.

РН2 Застосовувати  знання  стосовно  фізичних  процесів,  що  виникають  при
взаємодії лазерного випромінювання з твердим тілом

РН3 Розраховувати  параметрів  лазерів  та  характеристик  лазерного
випромінювання

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Лазери як системи квантової електроніки

Лк1 "Основи генерації лазерного випромінювання" (денна)
 

Основні характеристики лазерного випромінювання. Принцип роботи лазера. Індуковане
поглинання. Індуковане або вимушене випромінювання.

Лк2 "Основні параметри та режими роботи лазерів. Класифікація лазерів" (денна)
 

Основні  режими  роботи  лазерів.  Основні  параметри  лазерів:  енергетичні,
просторово-енергетичні,  тимчасові,  спектральні.  Класифікація  лазерів:  за  агрегатним
станом активного середовища; по часовому режиму генерації;  по частотному режиму
генерації; по рівню потужності, що генерується; по експлуатаційним параметрам.



Лк3 "Лазерні джерела для реалізації основних процесів лазерних технологій" (денна)
 

Газові, напівпровідникові, твердотільні, волоконні.

Пр1 "Технологічні лазери: будова та принцип роботи." (денна)
 

Технологічні лазери: будова та принцип роботи.

Пр2 "Лазерне випромінювання." (денна)
 

Основи генерації лазерного випромінювання.

Пр3 "Основи генерації лазерного випромінювання" (денна)
 

Поглибити знання стосовно фізичних процесів, що відбуваться при генерації лазерного
випромінювання

Пр4 "Лазер як джерело випромінюваня оптоелектронних систем" (денна)
 

Мета  заняття  провести  орівняльний  аналіз  робочих  характеристик  лазерів  по
агрегантному стану активного середовища. Визначення переваг та недоліків кожного з
типів лазерів

Пр5 "Технологійчні лазери та лазерне випромінювання" (денна)
 

Вибір лазера для проведення технологічних операцій виходячи зі специфіки взаємодії
лазерного  випромінювання  на  данний  матеріал  та  особливостей  поставленої
технологічної  задачі

Тема  2.  Основні  фізичні  явища  при  взаємодії  лазерного  випромінювання  з
наноматеріалами

Лк4 "Основні фізичні процеси лазерних технологій" (денна)
 

Локальні  фізико-хімічні  процеси  в  мікроелектроніці,  що  виникають  під  впливом
лазерного  випромінювання

Лк5  "Термічні  ефекти  поглинаня  лазерного  випромінювання  нанорозмірними
матеріалами"  (денна)
 

Випарування (абляція у розправленій фазу). Нагрівання до температури розмягчення (або
плавлення)  з  подальшим  деформуванням  у  в’язко-текучий  фазі.  Пошаровий  синтез
тривимірних об’єктів. Направлений локальний розігрів

Лк6 "Оптичні схеми лазерної обробки наноматеріалів" (денна)
 

Методи  сканування  поверхні  сфокусированим  пучком,  волоконно-оптичні  системи
лазерної  обробки  наноматеріалів

Пр6 "Оптичні схеми лазерної обробки" (денна)
 

Методи формування опроміненої зони та її форми при послідовному заданных размеров и
форми при послідовному обході лазерним пучком або при її одночасному опроміненні
методом оптичної проєкції.



Пр7 "Основні фізичні процеси лазерних технологій" (денна)
 

Поглиблення  знань  про  термічні  ефекти  поглинаня  лазерного  випромінювання,
основними  серед  яких  є:  випарування  (абляція  у  розправленій  фазу);  нагрівання  до
температури розмягчення (або плавлення) з подальшим деформуванням у в’язко-текучий
фазі  (допонюється  різними  видами  механічного  впливу:  витяжка,  обертання  тощо);
направлений локальний розігрів; пошаровий синтез тривимірних об’єктів.

Тема 3. Лазерні технології у наноматеріалознавсті

Лк7 "Типові  операції  та  основні  процеси лазерної  технології  у  наноматеріалознавсті"
(денна)
 

Типові операції лазерної технології у наноматеріалознавсті. Основні процеси лазерних
технологій у наноматеріалознавсті.

Лк8  "Основні  технологічні  процеси  виготовлення  елементної  бази  з  використанням
лазерних технологій" (денна)
 

Лазерна  літографія.  Лазерне  відпалювання  плівкових  структур.  Імпульсне  лазерне
нанесення  плівкових  шарів.  Лазерна  очистка  поверхні.

Лк9 "Сучасні лазерно-технологічні системи для мікротехнологій." (денна)
 

Сучасні лазерно-технологічні системи для мікротехнологій.

Пр8 "Лазерна мікротехнологія." (денна)
 

Виготовлення провідникових елементів, лазерна доводка резисторів, лазерне маркування.

Пр9 "Лазерна обробка плівкових елементів" (денна)
 

Визначення  особливостей  фізичних  механізмів  впливу  лазерного  випромінювання  на
тонкоплівкові матеріали.

Тема 4. Застосуваня лазерних технологій при виготовленні компонентів наносистем

Лк10 "Лазерні технології в мікроелектроніці." (денна)
 

Лазерна  підгонка  номіналів  резисторів.  Лазерне  скрайбірування  напівпровідникових
пластин.

Лк11 "Лазерних технологій у металообробці" (денна)
 

Лазерна мікрообробка матеріалів

Лк12 "Застосування лазерних технологій при термозміцненні та зварюванні матеріалів"
(денна)
 

Лазерне термозміцнення та зварювання

Лк13 "Лазерна обрабка плівкових елементів" (денна)
 

Лазерна обрабка плівкових елементів



Лк14 "Використання лазерних технологій для реалізації магнітного запису" (денна)
 

Термомагнітна  технологія  запису  інформації.  Термомагнітна  технологія  запису
інформації  на  структурованих  носіях  даних.

Лк15 "Лазерні технології в медицині" (денна)
 

Лазерні технології у клінічній медицині: хірургія, терапія і діагностика, біологія

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Конспектування

НД2 Участь в обговоренні-дискусії (групові та парні)

НД3 Робота з підручниками та релевантними інформаційними джерелами

НД4 Виконання практичних завдань

НД6 Підготовка до поточного та підсумкового контролю

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Лекції-дискусії

МН3 Метод ілюстрацій

МН4 Розв’язання практичних завдань

МН5 Семінар

МН6 Практико-орієнтоване навчання

В освітньому процесі використовуються сучасні інформаційні та комунікаційні технології,
зокрема  платформи  власної  розробки  СумДУ:  MIX  та,  e-learning.  Для  оперативних
консультацій  та  занять  в  умовах  не  сприятливих  епідеміологічних  обставин,
використовуються  сервіс  відео-звязку  Google  Meet.

Дисципліна  дозволяє  сформувати  такі  soft  skills,  необхідні  для  успішної  професійної
діяльності:  опанування  дослідницькими  навичками  високого  рівня  та  здатність  до
критичного  аналізу  отриманої  інформації.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Шкала
оцінювання

ECTS
Визначення

Чотирибальна
національна

шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Експрес-тестування



МФО2 Настанови викладача в процесі виконання практичних занять

МФО3 Обговорення та самокорекція виконаної роботи студентами

МФО4 Підготовка презентацій за темою практичного заняття

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Участь у лекції-дискусії

МСО2 Експрес тестування в кінці лекційного заняття

МСО3 Виконання завдань на практичних заняттях

МСО4 Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист)

МСО5 Складання комплексного письмового модульного контролю

Контрольні заходи:

3 семестр 100 балів

МСО1. Участь у лекції-дискусії 18

9x2 18

МСО2. Експрес тестування в кінці лекційного заняття 12

4x3 12

МСО3. Виконання завдань на практичних заняттях 20

10x2 20

МСО4. Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист) 20

2x10 20

МСО5. Складання комплексного письмового модульного контролю 30

30

Контрольні заходи в особливому випадку:

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Інформаційно-комунікаційні системи

ЗН2 Бібліотечні фонди

ЗН3 Мультимедіа,  відео-  і  звуковідтворювальна,  проєкційна  апаратура
(відеокамери,  проєктори,  екрани,  смартдошки  тощо)

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1 Бобицький Я.В., Матвіїшин Г.Л. Лазерні технології : навчальний посібник.
Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 320 с.



© Центр інформаційних систем

2 Колесник Ю.І. Елементи та пристрої квантової електроніки : навч. посіб. /
Ю.І. Колесник, А.В. Кіпенський. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016. – 318 с.

Допоміжна література

3

Лазерні  джерела  випромінювання  та  їх  застосування  в  мікроелектроніці.
Навчальний посібник // О.К. Шуаібов, І.І. Опачко, І.Е. Качер, М.П. Чучман, -
Ужгород.  Ужгородський  національний  університет,  фізичний  та
інженерно-фізичний  факультети,  2010.  –  238

4
Дмітрієв Л.  Б.  Оптоелктроніка.  Конспект лекцій для студентів  ЗДІА,  що
навчаються  за  напрямком «Мікро-  та  наноелктроніка»  денної  та  заочної
форм навчання / Л. Б. Дмітрієв, В. С. Дмитрієвю – Запоріжжя, 2013. – 51 с.

5 Фізика твердого тіла:  навч.  посіб.  /  В.В.  Бібик,  Т.М. Гричановська,  Л.В.
Однодворець, Н.І. Шумакова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 200 с.


