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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ Технологія створення наноматеріалів і наносистем ” 

(за вимогами ECTS) 

 

Мета: Метою дисципліни „Технологія створення наноматеріалів і систем на їх 

основі” є поглиблине ознайомлення студентів із технологічними особливостями створення 

наноструктур та наноматеріалів для наноелектронних приладів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології нанорозмірних структур, 

матеріалів і систем (приладів).  

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Технологія створення наноматеріалів і 

систем на їх основі” є: 

– формування у аспірантів фізичного мислення на основі відповідних понять про 

наноструктурні матеріали і прилади на їх основі; 

– отримання знань про методи і підходи до отримання і формування 

наноструктурованих і нанорозмірних матеріалів і структур; 

– формування у аспірантів навичок роботи з наноструктурними матеріалами і 

нанорозмірними приладами. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

 сучасні проблеми та завдання фізики нанорозмірних систем; 

 класифікацію нанорозмірних систем; 

 основи технологій одержання наноструктурних матеріалів і нанорозмірних 

приладів; 

 методи експериментального дослідження властивостей наноструктур і 

нанорозмірних приладів; 

 особливості отримання вуглецевих наноструктур і матеріалів;  

 особливості отримання нанорозмірних структур кремнію на ізоляторі; 

 особливості виготовлення одноелектроних приладів. 

вміти:  

 робити аналітичний огляд літератури з технологій одержання та дослідження 

властивостей наноструктурних матеріалів і нанорозмірних приладів; 

 самостійно обирати методи отримання наноструктурованих матеріалів і 

нанорозмірних структур; 

 самостійно обирати та використовувати методи експериментального 

дослідження наноструктурних матеріалів і приладів на їх основі; 

Курс ІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 4 

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. 



  

Форми проведення занять: лекції, практичні. 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. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; 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. 

 



  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “ Технологія створення наноматеріалів і наносистем " 

(ІІ курс – 4 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Практичні, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Вступ до курсу технології наноматеріалів. Основні поняття. 

1.1. Тема 1. Основні поняття фізики 

наноматеріалів і загальна класи-

фікація технологій отримання 

наноструктур. 

2 - 10 12 

1.2. Тема 2. Фізичні основи отримання 

нанокластерів  
2 2 5 9 

1.3. Тема 3. Фізичні основи отримання 

нанодротів. 
2 2 5 9 

1.4. Тема 4. Фізичні основи отримання 

нанорозмірних плівок. 
2 2 4 6 

 Разом 8 6 24 36 

Змістовий модуль 2 

Технології і фізичні процеси, що мають місце при створенні вуглецевих наноструктур 

2.1. Тема 5. Технології і фізико-хімія 

процесів створення вуглецевих 

наноточок. 

2 - 10 12 

2.2. Тема 6. Технології і фізико-хімія 

процесів створення вуглецевих 

нанотрубок. 

2 2 5 9 

2.3. Тема 7. Технології і фізико-хімія 

процесів створення графенів. 
2 2 5 9 

 Разом 6 4 20 30 

Змістовий модуль 3 

Загальні наноелектронні технології 

3.1. Тема 8. Нанолітографія  2 - 5 7 

3.2. Тема 9. Йонна імплантація 2 2 5 9 

3.3. Тема 10. Плазмові технології. 2 2 10 14 

 Разом 6 4 20 30 

Змістовий модуль 4 

Технології виготовлення наноелектронних приладів 

4.1. Тема 11. Фізичні процеси і 

технології отримання структур 

кремнію на ізоляторі (КНІ). 

2 - 8 12 

4.2. Тема 12. Фізика і технології 

отримання елементів нанороз-

мірної електричної пам'яті. 

2 2 8 12 

 Разом 4 2 16 24 



  

Всього 24 16 80 120 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, 

електронні посібники, мультимедійні презентації, діючі нормативно-правові законодавчі 

акти України, довідково-інформаційні інтернет-джерела тощо.  



  

ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ І НАНОСИСТЕМ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ВСТУП ДО КУРСУ ТЕХНОЛОГІЇ НАНОМАТЕРІАЛІВ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ  

 

Тема 1. Основні поняття фізики наноматеріалів і загальна класифікація технологій 

отримання наноструктур. 

Визначення поняття наноматеріалів, наноструктур, наносистем. Розмірні ефекти в 

наноматеріалах. Класифікація методів отримання наноматеріалів і наноструктур: фізичні і 

хімічні методи; зверху - вниз і знизу – вгору. Коротка характеризація методів: механічний 

помол; сонохімія; виделення компоненти гетерогенної системи; целеспрямоване зменьшення 

розмірів структур; фізичне осадження; хімічне осадження з газової фази; синтез в 

нанореакторах; золь-гель метод; гідротермічний синтез. 

 

Тема 2. Фізичні основи отримання нанокластерів. 

Мехвнізми зародження нанокластерів. Дозрівання Освальда. Закон Юнга. Схема отримання 

нанокластерів. Джерела для отримання нанокластерів. Ліганд стабілізація нанокластерів. 

Метод газофазного синтезу. 

 

Тема 3.  Фізичні основи отримання нанодротів. 

Формування нанодротів методом випарення-конденсації, фізичні процеси, що мають місце. 

Механізм "пара-рідина-тверде тіло", особливості механізму і обмеження. Синтез у 

нанореакторах. Електропрядіння. 

 

Тема 4.  Фізичні основи отримання нанорозмірних плівок. 

Термодинамічний опис формування плівок. Епітаксіальне і острівцеве наращування плівок. 

Осадження методом молекулярно-проміневої епітаксії. Висадження із газової фази. Метод 

атомарного пошарового висадження.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ТЕХНОЛОГІЇ І ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ ПРИ СТВОРЕННІ 

ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОСТРУКТУР 

 

Тема 5. Tехнології і фізико-хімія процесів створення вуглецевих наноточок. 

Що таке вуглецеві наноточки ї їх фізичні властивості. Методи отримання ВНТ зверху-вниз: 

різання різних вуглецевих  джерел; електрохімічні методи; лазерна абляція; газовий розряд. 

Методи знизу-вгору: синтез із органічних молекул або полімерів. Синтез в нанореакторах. 

Поверхнева пасивація або функціалізація ВНТ. 

 

 



  

Тема 6. Технології і фізико-хімія процесів створення вуглецевих нанотрубок (ВН). 

Осадження ВН у дуговому розряді. Метод лазерного випаровування. Хімічне осадження із 

газової фази. Метод плазмохімічного осадження із газової фази. Метод каталітичного 

піролізу. 

 

Тема 7. Технології і фізико-хімія процесів створення графенів. 

Головні фізичні властивості графену. Методи «зверху-вниз»: механічне розшаровування 

графіту; хімічне розшаровування графіту; хімічний синтез. Методи «знизу – вгору»: метод 

піролізу; висадження графену із газової фази на каталітичні метали; епітаксія із 

кристалічного карбіду кремнію. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ЗАГАЛЬНІ НАНОЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Тема 8. Нанолітографія.  

Принцип отримання малюнку на поверхні матеріалу - літографічного процесу. УФ 

фотолітографія; електронна літографія; йонна літографія і рентгенівська літографія. 

Наноімпринт. Метод змоченого пера. 

 

Тема 9. Йонна імплантація. 

Принцип йонної імплантації, обладнання. Досягнення і недоліки іонної імплантації. Розподіл 

іонів і дефектів у твердому тілі. Ефект каналювання і його використання. Методи відпалу 

дефектів і активація імплантованої домішки: термічний відпал, лазерній відпал, швидкий 

термічний відпал, імпульсний відпал, плазмовий відпал.  

 

Тема 10. Плазмові технології. 

Головні досягнення плазмових технологій. Плазмовий розряд на постійному струмі і при 

змінній напрузі. Фізико-хімічні процеси у ВЧ розряді. Методи плазмового травлення: йонно-

проміневе травлення; плазмове травлення; реактивне йонне травлення. Плазмово прискорине 

осадження із газової фази. ВЧ плазмовий відпал. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ НАНОЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ 

 

Тема 11. Фізичні процеси і технології отримання структур кремнію на ізоляторі (КНІ). 

Технологія кремнія на сапфірі. Технологія зонной кристалізації. Технологія спікання 

пластин. Технологія йонного синтезу внутрішнього діелектрика в кремнії (SIMOX, SIMNI).  

Смарт-кат процес. Технологія UNIBOND. Епитаксіальна технологія ELTRAN. 

 

 

 



  

Тема 12. Фізика і технології отримання елементів нанорозмірної електричної пам'яті. 

Принцип роботи одноелектронної пам’яті. Енергонезалежна пам’ять на 

наноструктурованому кремнієвому каналі. Енергонезалежна пам’ять із нанокристалітами в 

ролі плаваючого затвора. Методи отримання нанокристалітів в діелектрику. Резистивні 

елементи пам’яті. 
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