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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“Методи та технології отримання наноматеріалів»  

 (за вимогами ECTS) 

 

Мета: ознайомлення та надання знань з основ нанотехнологій та наноматеріалів, їх 

властивостей, ідей, методів формування наноматеріалів та наноструктур, що є базою для 

широкого використання в різних галузях науки і техніки: мікро- та наноелектроніці, 

оптоелектроніці, сенсориці, енергетиці, матеріалознавстві та ін. Курс „Методи та технології 

отримання наноматеріалів” є базовою дисципліною для  розуміння основних технологічних 

процесів і методів отримання наноматеріалів та структур на їх основі.  

Предметом навчальної дисціпліни „Методи та технології отримання наноматеріалів” 

є нанотехнології та наноматеріали, як основа сучасного розвитку науки і техніки і які 

знаходять широке застосування в різних галузях. В курсі детально розглядаються основні 

нанотехнології, що дають змогу формувати велику кількість різноманітних наноматеріалів та 

наноструктур.  . 

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Методи та технології отримання 

наноматеріалів” є засвоєння базових знань з нанотехнологій та наноматеріалів, отримання 

знань щодо фізичних процесів, що протікають при формуванні наноматеріалів та перспектив 

їх використання в наноелектроніці, наномашинах, нанопристроях та ін. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

- типи наноматеріалів та їх фізичні властивості;  

- основні нанотехнології для формування наноматеріалів; 

- основні процеси, що протікають під час формування наноматеріалів; 

- технології отримання та основні типи напівпровідникових наноструктур; 

- отримання та властивості індивідуальних наночастинок, нанодротів та нанотрубок;  

- технології отримання та основні типи вуглецевих наноструктур; 

- особливості електронних та оптоелектронних процесів, що протікають в 

напівпровідникових структурах; 

- придатність наноструктур для різноманітних застосувань. 

 

вміти:  

Курс ІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 3 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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- описати основні фізичні процеси, що протікають під час формування наноматеріалів; 

- проаналізувати особливості різних нанотехнологій та методів отримання 

наноматеріалів; 

- навести приклади процесів самоорганізації наноструктур  

- пояснити залежність властивостей матеріалів від розмірів;  

- навести приклади нанорозмірних структур; 

- довести переваги використання наноматеріалів та наноструктур в різних галузях 

науки і техніки. 

- показати особливості протікання електронних та оптоелектронних процесів в 

наноматеріалах та наноструктурах. 

- описати можливість використання наноматеріалів та наноструктур для реалізації 

приладів на їх основі;  

- оцінювати величини ефектів в наноматеріалах та наноструктурах; 

- пояснювати результати експериментів. 

 

Форми проведення занять: лекції, семінари. Організація роботи слухачів навчальної 

дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної 

теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою, 

а також розв’язання проблемних наукових задач та ситуацій. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “ Методи та технології отримання наноматеріалів " 

(ІІ курс – 3 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Основні нанотехнології наноматеріалів 

1.1. Тема 1. Вступ. Нанотехнології та 

наноматеріали. 
2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Нанолітографія. 2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Хімічний синтез. 

Осадження з газової фази. 
2 2 8 12 

1.4. Тема 4. Технології епітаксії. 

Плазмові технології. 
2 2 8 12 

1.5. Тема 5. Рідинно-фазні методики.  2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

 

Змістовий модуль 2 

Методи отримання напівпровідникових наноструктур. Самозборка та самоорганізація. 

2.1. Тема 6. Отримання та властивості 

вуглецевих наноструктур. 
2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Методи отримання 

напівпровідникових наноструктур.  
2 2 8 12 

2.3. Тема 8. Методи шаблонного росту 

наноматеріалів. Впорядкування 

наносистем. 

2 2 8 12 

2.4. Тема 9. Самозборка та 

самоорганізація.  
2 2 8 12 

2.5. Тема 10. Стан, еволюція та 

перспективи розвитку 

нанотехнологій та наноматеріалів. 

Застосування. 

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

Всього 20 20 80 120 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, 

електронні посібники, мультимедійні презентації, довідково-інформаційні інтернет-джерела 

тощо.  
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ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Основні нанотехнології наноматеріалів 

 

Тема 1. Вступ. Нанотехнології та наноматеріали. 

Чому Нано? Визначення нанотехнологій та наноматеріалів. Класифікація наноструктур. 

Наночастинки. Нанотрубки і нанодроти. Наноплівки. Приклади систем з обмеженими 

розмірами. Технологічні підходи «зверху-вниз» та «знизу-вгору». Морфологія, площа 

поверхні, розміри і форма наночастинок. Ефекти нанометрового масштабу довжин. Зміна 

повної енергії системи. Зміна структури системи. Вплив нанометрових розмірів на 

властивості.  

 

Тема 2. Нанолітографія. 

Основи літографії. Способи перенесення зображення. Резисти. Дифракційний критерій 

Релея. Електронно-променева літографія. Системи паралельного проектування електронних 

пучків. «Мяка» нанолітографія. Скануюча зондова нанолітограція. Сфокусовані іонні пучки.  

 

Тема 3. Хімічний синтез. Осадження з газової фази. 

Твердотільний синтез. Подрібнення матеріалів та метод холодного зварювання. Осадження з 

газової фази. Фізичне осадження з газової фази. Метод розширення газової фази. Пряма 

конденсація з газової фази. Термоліз. Лазерне випаровування.  

 

Тема 4. Технології епітаксії. Плазмові технології. 

Молекулярно-пучкова епітаксія. Метал-органічна газо-фазова епітаксія. Гомоепітаксія. 

Гетероепітаксія. Режими росту. Плазмове осадження. Тліючий розряд постійного струму. 

Магнетронне напилення. Вакуумно-дугове наплавлення. Високочастотний індукційний 

нагрів.  

 

Тема 5. Рідинно-фазні методики. 

Хімічні рідинно-фазні методики. Імпульсні лазерні методи. Колоїдні методики. Стабілізація 

колоїдних нанчастинок. Метод золь-гель. Електроосадження.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Методи отримання напівпровідникових наноструктур. Самозборка та самоорганізація. 

 

Тема 6. Отримання та властивості вуглецевих наноструктур. 

Алотропні форми вуглецю. Природа вуглецевого зв’язку. Концепція гібридизації. Алмаз. 

Графіт. Нові вуглецеві структури. Вуглецеві кластери. Малі вуглецеві кластери. Фулерен. 

Структура C60 і його кристалів. Легування лужними металами. Надпровідність в C60. 

Фулерени з кількістю атомів більшою ніж 60. Невуглецеві шароподібні молекули. Вуглецеві 
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нанотрубки. Методи отримання. Структура. Електричні властивості. Коливальні властивості. 

Механічні властивості. Застосування вуглецевих нанотрубок. Електронна польова емісія і 

екранування. Комп’ютери. Світловипромінюючі нанотрубки в дисплеях. Паливні елементи. 

Хімічні сенсори. Каталіз. Механічне зміцнення. Сонячні елементи. Графен. Отримання 

графену. Хімічні зв’язки. Кристалічна гратка і зонний спектр. Властивості електронного газу 

в графені. Можливі застосування.  

 

Тема 7. Методи отримання напівпровідникових наноструктур. 

Вимоги до ідеальної напівпровідникової наноструктури. Епітаксійне вирощування квантових 

ям. Літографія і травлення. Вирощування на краю відколу. Ріст на віцинальних підкладках. 

Деформаційні точки та дроти. Електрично наведені точки та дроти. Квантові ями з 

флуктуаціями. Термічний відпал квантових ям. Напівпровідникові нанокристали. Колоїдні 

квантові точки. Методи отримання напівпровідникових нанодротів. Орієнтаційно-залежне 

травлення. Метал-каталітичне хімічне травлення.  

 

Тема 8. Методи шаблонного росту наноматеріалів. Впорядкування наносистем. 

Впорядкування наносистем. Створення впорядкованих наноархітектур. Кристалічні основи. 

Зондові технології. Ріст наночастинок всередині самоорганізованих біологічних або 

синтетичних агрегатів органічних мембран.  

 

Тема 9. Самозборка та самоорганізація.  

Геометрична самозборка. Молекулярна самозборка. Шаблонна самоорганізація. Самозбірні 

молекулярні шари. Самоорганізований ріст квантових точок. Метод Странскі-Крастанова. 

Самоорганізований ріст кремнієвих нанокристалів з оксидів. 

 

Тема 10. Стан, еволюція та перспективи розвитку нанотехнологій та наноматеріалів. 

Застосування. 

Основні напрямки досліджень і розробок в галузі нанотехнологій та наноматеріалів. 

Наносистеми. Функціональні системи при інтеграції технологій «зверху-вниз» та 

самозборки. Тенденції розвитку нанотехнологій та наноматеріалів: 1) для оточуючого 

середовища та енергетики, 2) для науки прожиття та здоров’я, 3) для інформаційних 

технологій та електроніки, 4) для соціальної інфраструктури, 5) для функціональних 

приладів та контролю, 5) для науки і технологій. 
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