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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“Фізика і технологія наносенсорів та систем»  

 (за вимогами ECTS) 

 

Мета: ознайомлення та надання знань з основ фізики та технології наносенсорів, їх 

властивостей, принципів роботи, методів формування та дослідження фізичних і хімічних 

процесів на поверхні твердого тіла та в наноматеріалах, що є базою для створення фізичних, 

хімічних та біо-наносенсорів і систем на їх основі для широкого використання в різних 

галузях: науці і техніці, медицині, енергетиці, для контролю оточуючого середовища та 

якості їжі, системах безпеки та ін. Курс „Фізика і технологія наносенсорів та систем” є 

базовою дисципліною для розуміння фізичних та хімічних процесів, які протікають в 

наносенсорах та системах на їх основі, принципів отримання та обробки сигналів, 

властивостей наноматеріалів та сучасних нанотехнологій, галузей застосування та 

перспектив подальшого розвитку.  

Предметом навчальної дисціпліни „Фізика і технологія наносенсорів та систем” є, 

фізичні, хімічні та біо-наносенсори, наноматеріали, наноелектронні технології, системи 

отримання та обробки сенсорних сигналів, що є основою сучасної сенсорики. В курсі 

детально розглядаються фізичні та хімічні процеси, які протікають в наносенсорах та 

системах на їх основі, принципи отримання та обробки сигналів, властивості наноматеріалів 

та сучасні нанотехнології виготовлення наносенсорів, галузі застосування.  

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Фізика і технологія наносенсорів та 

систем ” є засвоєння базових знань з фізики поверхні та наноматеріалів, отримання знань 

щодо фізичних та хімічних процесів, що протікають на поверхнях та в наноматеріалах, 

отримання та обробки сенсорних сигналів, нанотехнологій для виготовлення наносенсорів, 

їх використання в різних галузях та перспективи подальшого розвитку.  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

- типи наноматеріалів та їх фізичні властивості, 

- основні процеси, що протікають на поверхні твердих тіл; 

- властивості та отримання наноструктурованих поверхонь; 

- отримання та властивості індивідуальних наночастинок;  

- отримання та властивості кремнієвих нанодротів та вуглецевих нанотрубок; 

Курс ІІI Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 5 

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. 



4 

 

  

- придатність наноструктур для створення наносенсорів; 

- основи отримання та обробки сенсорних сигналів; 

- типи наносенсорів;  

- основи функціонування фізичних, хімічних та біо-наносенсорів; 

- технологічні процеси наноелектроніки для формування наносенсорів.  

 

вміти:  

- описати основні фізичні та хімічні процеси, що протікають на поверхні та в об’ємі 

твердих тіл; 

- пояснити залежність властивостей матеріалів від розмірів;  

- навести приклади нанорозмірних структур; 

- описати можливість використання наноматеріалів та наноструктур для реалізації 

наносенсорів на їх основі;  

- показати особливості протікання електронних та оптоелектронних процесів в 

наноматеріалах та наноструктурах; 

- довести переваги та перспективи використання наноматеріалів та наноструктур для 

створення наносенсорів; 

- описати основні способи отримання та обробки сенсорних сигналів; 

- навести приклади фізичних, хімічних та біо-наносенсорів;  

- навести основні технологічні процеси при отриманні наносенсорів; 

- 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 “ Фізика і технологія наносенсорів та систем " 

(ІІI курс – 5 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Наносенсори на основі нанорозмірних матеріалів 

1.1. Тема 1. Визначення наносенсорів. 

Нанорозмірні матеріали. 

 

2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Принципи розпізнавання 

та механізми перетворення 

сигналу. 

2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Наноструктуровані 

поверхні та наносенсори на їх 

основі. Поруватий кремній.  

2 2 8 12 

1.4. Тема 4. Наносенсори на основі 

нанодротів та нанотрубок.  
2 2 8 12 

1.5. Тема 5. Наносенсори на основі 

наночастинок. Металоксидні 

наносенсори. 

2 2 8 12 

 Разом 10 10 40 60 

 

Змістовий модуль 2 

Типи наносенсорів, їх виготовлення і застосування 

2.1. Тема 6. Фізичні наносенсори. 2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Хімічні наносенсори.  2 2 8 12 

2.3. Тема 8. Біо-наносенсори. 2 2 8 12 

2.4. Тема 9. Технології виготовлення 

наносенсорів.  
2 2 8 12 

2.5. Тема 10. Застосування 

наносенсорів. Перспективи 

розвитку. 

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. 

Наносенсори на основі нанорозмірних матеріалів 

 

Тема 1. Визначення наносенсорів. Нанорозмірні матеріали. 

Визначення сенсорів та наносенсорів. Важливість дослідження та розробок наносенсорів. 

Порівняння розмірів. Класифікація наноструктур. Наночастинки. Нанотрубки і нанодроти. 

Наноплівки. Приклади систем з обмеженими розмірами. Ефекти нанометрового масштабу 

довжин. Зміна повної енергії системи. Зміна структури системи. Вплив нанометрових 

розмірів на властивості.  

 

Тема 2. Принципи розпізнавання та механізми перетворення сигналу. 

Оптичні сигнали: люмінесценція, абсорбція, поляризація, флюоресценція. Сигнали зміни 

маси: акустичні хвилі, мікробаланс, резонанс. Електрохімічні сигнали: кондуктометрія, 

амперометрія, потенціометрія, іоно-селективність. Електричні, п’єзоелектричні та термічні 

сигнали.  

 

Тема 3. Наноструктуровані поверхні та наносенсори на їх основі. Поруватий кремній. 

Наноструктуровані поверхні. Визначення та храктеризація. Класифікація поруватого 

кремнію. Методи отримання та властивості. Пористість, фотолюмінесценція, 

електролюмінесценція, відбивання світла та провідність. Наносенсори на основі матеріалів з 

наноструктурованими поверхнями. 

 

Тема 4. Наносенсори на основі нанодротів та нанотрубок.  

Властивості вуглецевих нанотрубок. Польові транзистори на основі вуглецевих нанотрубок. 

CNT наносенсори. Польові транзистори на основі кремнієвих нанодротів. Сенсори на основі 

кремнієвих нанодротів. Наносенсори pH, білків та ДНК. Кантілеверні наносенсори. 

 

Тема 5. Наносенсори на основі наночастинок. Металоксидні наносенсори. 

Магнітні наночастинки як основа наносенсорів. Магнітні наночастинки для визначення ДНК. 

Металоксидні нанокристали для наносенсорів. Квазіодномірні металоксидні наноструктури. 

Нанодатчики на основі металоксидів. Принцип роботи газових сенсорів на основі 

металоксидів.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Типи наносенсорів, їх виготовлення і застосування 

 

Тема 6. Фізичні наносенсори. 

Фізичні наносенсори сили, прискорення, швидкості потоку, маси, об’єму, густини, тиску. 

Наноіндентор. Сенсор сили на основі вуглецевої нанотрубки. Оптичні сенсори: сенсори 



7 

 

  

наближення, сенсори зовнішнього освітлення. Наносенсори тиску, сили та переміщення на 

основі нано-електромеханісних систем (NEMSs). П’єзоелектричні сенсори. Детектори 

ядерного випромінювання. Інтелектуальні сенсорні системи.  

 

Тема 7. Хімічні наносенсори. 

Принцип дії хімічних сенсорів. Детектування хімічного складу та концентрації молекул. 

Наносенсори газів та рідин. Основні характеристики хімічних газових сенсорів. На основі 

іонно-селективних польових транзисторів. Наносенсори газів на основі вуглецевих 

нанотрубок (CNT) та графенових нанострічок. «Електронний ніс» та «електронний язик».  

 

Тема 8. Біо-наносенсори. 

Біо-наносенсори. Детектування молекул, клітин, тканин. Види сигналів: оптичний, 

механічний, електрохімічний. Електрохімічні біологічні наносенсори та фотометичні 

біологічні наносенсори. Біо-наносенсори на основі локалізованого поверхневого 

плазмонного резонансу. Детектування взаємодії антитіло-антиген, ДНК, ензимів. 

 

Тема 9. Технології виготовлення наносенсорів. 

Виготовлення наносенсорів. Наносенсори: нова проривна технологія. Напівпровідникові 

технології для виготовлення наносенсорів. Мікроелектромеханічні (MEMS) та 

наноелектромеханічні (NEMS) системи. Типовий технологічний процес виготовлення 

наносенсорів. Відмінності інтегральних мікросхем від наносенсорів. Відмінності у 

виготовленні наносенсорів. Типовий цикл розробки та виготовлення. Сучасний метод 

розвитку виробничого процесу. Точність виготовлення напівпровідникових приладів. 

Рекомендації. 

 

Тема 10. Застосування наносенсорів. Перспективи розвитку. 

Застосування наносенсорів. Анемометр з гарячим дротом для вимірювання витрати рідини. 

Тонкоплівкові болометри для детектування ІЧ-випромінювання. Ємнісні датчики вологості - 

з металевим покриттям. Фотодетектори. Іонноселективні польові транзистори (ISFET). 

Газові датчики на основі пористого кремнію. Біодетектування. Нанокристали як 

флуоресцентні біологічні мітки. Перспективи розвитку наносенсорів. Нанопристрої - 

Наноелектромеханічні системи (NEMS). Осцилятори NEMS (резонансні датчики), що 

використовуються для виявлення: магнітної сили одного спіна, біомеханічних сил, 

адсорбованих мас. Введення персоналізованої медицини. Датчики в компонентах космічних 

кораблів. Вплив наносенсорів на здатність посилювати перетворення енергії, контролювати 

забруднення, виробляти їжу і покращувати здоров’я та довголіття людини. 
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