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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ Фізика і технологія наноматеріалів ” 

(за вимогами ECTS) 

 

Мета: Метою дисципліни „Фізика і технологія наноматеріалів” є вивчення  фізичних 

основ квантоворозмірних явищ, що визначають основні властивості напівпровідникових 

наноструктур, основні сучасні методи їх виготовлення та діагностики, а також перспективи 

використання в наноелектронних пристроях. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є нанорозмірні матеріали і структури, 

технології їх отримання та фізичні явища, що виникають під час переходу до нанометрового 

розміру матеріалів і структур. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізика і технологія наноматеріалів” 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; 

– оволодіння методами експериментального дослідження електрофізичних 

властивостей наноструктур; 

– 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; 

 основні фізичні властивості нанорозмірних і багатошарових 

напівпровідникових структур і напівпровідникових приладів; 

 основні фізичні властивості вуглецевих наноструктур. 

вміти:  

 робити аналітичний огляд літератури з технологій одержання та дослідження 

властивостей наноструктурних матеріалів і нанорозмірних приладів; 

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. 



  

 самостійно обирати методи отримання наноструктурованих матеріалів і 

нанорозмірних структур; 

 самостійно обирати та використовувати методи експериментального 

дослідження наноструктурних матеріалів і приладів на їх основі; 

 розраховувати основні електричні, оптичні  та магнітні параметри 

нанорозмірних матеріалів. 

 

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; 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. 

 



  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “Фізика і технологія наноматеріалів" 

(ІІ курс – 4 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Практичні, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Вступ до курсу фізика наноматеріалів. Основні поняття. 

1.1. Тема 1. Основні поняття фізики 

наноматеріалів і основи фізики 

напівпровідників. 
2 - 10 12 

1.2. Тема 2. Квантові ефекти і 

енергетичний спектр електронних 

збуджень в системах знижувальної 

розмірності.  

2 2 5 9 

1.3. Тема 3. Закони зменшення розмірів 

напівпровідникових приладів. 
2 2 5 9 

 Разом 6 4 20 30 

Змістовий модуль 2 

Технології створення наноматеріалів і наноструктур 

2.1. Тема 4. Класифікація методів 

отримання наноматеріалів. Фізичні 

основи формування нанокластерів. 

2 - 10 12 

2.2. Тема 5. Фізичні основи і 

технологічні методи формування 

нанодротів і нанорозмірних плівок. 

2 2 5 9 

2.3. Тема 6. Технології формування 

нанорозмірних напівпровіднико-

вих приладів. 

2 2 5 9 

 Разом 6 4 20 30 

Змістовий модуль 3 

Фізичні властивості нанокластерів 

3.1. Тема 7. Структура і форма 

нанокластерів. Динамічні власти-

вості нанокластерів.  

2 - 5 7 

3.2. Тема 8. Магнітні властивості 

наноструктур. 
2 2 5 9 

3.3 Тема 9. Оптичні властивості 

нанокластерних систем. 
2 2 10 14 

 Разом 6 4 20 30 

Змістовий модуль 4 

Структури кремнію-на-ізоляторі - сучасна база наноелектроніки 

4.1. Тема 10. КНІ польові транзистори 

неповного збіднення і їх 

електричні властивості. 

2 - 8 12 



  

4.2. Тема 11. КНІ польові транзистори 

повного збіднення, нанодротові 

транзистори і їх властивості. 

2 2 8 12 

4.3 Тема 12. КНІ квантоворозмірні 

польові транзистори і їх 

властивості. 

2 2   

 Разом 6 4 20 30 

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 

ФІЗИКА І ТЕХНОЛОГІЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ВСТУП ДО КУРСУ "ФІЗИКА НАНОМАТЕРІАЛІВ І НАНОСИСТЕМ"  

 

Тема 1. Основні поняття фізики наноматеріалів і основи фізики напівпровідників. 

Визначення наноматеріалів, наноструктур, наносистем. Розмірні ефекти в нанометеріалах. 

Основні поняття у фізиці напівпровідників: ширина забороненої зони; зона Брилюена і 

дисперсійна залежність енергії; поняття рівня Фермі і його зв´язок з концентрацією носіїв 

заряду в зонах провідності і валентній зоні. 

 

Тема 2. Квантові ефекти і енергетичний спектр електронних збуджень в системах 

знижувальної розмірності. 

Квантове обмеження: частинка в одновимірній прямокутній потенціальній ямі; частинка у 

тривимірній потенціальній ямі; частинка у прямоутній потенціальнія ямі обмеженої висоти. 

Тунелювання Фаулера-Нордгейма. Щільність станів в об´ємних та нанорозмірних системах. 

 

Тема 3. . Закони зменшення розмірів напівпровідникових приладів.  

Принципи маштабування напівпровідникових приладів. Модель роботи польового 

транистора в лінійному режимі.Фундаментальні фізичні обмеження зменшення розмірів 

приладів. Обмеження, що пов´язані з функцінуванням приладу. Закон Мура. Надбар’єрна 

модель визначення струму витоку польового транзистора. Масштабування нанорозмірних 

приладів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ І НАНОСТРУКТУР 

 

Тема 4. Класифікація методів отримання наноматеріалів. Фізичні основи формування 

нанокластерів. 

Класифікація методів отримання наноматеріалів "згори-донизу" і "знизу-вгору": 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. Фізичні принципи пормування 

нанокластерів.Комірка Кнуденса. Метод суперзвукого сопла.  

 

Тема 5. Фізичні основи і технологічні методи формування нанодротів, синтез 

нанорозмірних плівок. 

Формування нанодротів методом випарення-конденсації. Механізм "пара-рідина-тверде 

тіло". Синтез у нанореакторах. Електропрядіння. Механізми формування тонких плівок. 

Метод висадження атомарних шарів. 



  

 

Тема 6. Технології формування нанорозмірних напівпровідникових приладів 

Літографічні процеси: фотолітографія; електронна літографія; наноімпринт. Іонна 

імплантація і методи відпалу матеріалів. Плазмове травлення матеріалів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКЛАСТЕРІВ 

 

Тема 7. Структура і форма нанокластерів. Динамічні властивості нанокластерів.  

Структура нанокластеров, магічні структурні та електронні числа. Модель желе. Динамічні 

особливості атомів в нанокластерах. Особливості фононного спектру нанокластерів, критерій 

Ліндемана. Термодинамічний огляд плавлення нанокластерів. 

 

Тема 8. Магнітні властивості наноструктур. 

Парамагнетики и ферромагнетики. Закон Кюри, закон Кюри-Вейса. Класифікація магнітних 

наноматеріалів. Суперпарамагнетизм, критичний розмір. Магнітнокристалічна анізотропія. 

Наночастинко у зовнішньому магнітному полі. 

 

Тема 9. Оптичні властивості нанокластерних систем. 

Плазмонний ефект у металевих наночастинках. Теорія Мі. Оптичні властивості 

напівпровідникових наночастинок. Екситон. Блакитний зсув. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

ВУГЛЕЦЕВІ НАНОМАТЕРІАЛИ 

 

Тема 10. Графен, технології його отримання і його електронні властивості. 

Типи вуглецевих зв´язків. Методи отримання графену. Електронні властивості графену і 

його ефективна маса. Польовий транзистор на графені. 

 

Тема 11. Оптичні властивості графену. 

Спектри поглинання графену і його люмінесценція. Спектри комбінаційне розсіяння світла 

(КРС) графену. Окис графену. 

 

Тема 12. Вуглецеві нанотрубки. 

Вуглецеві нанотрубки (ВНТ), поняття хиральності. Металеві і напівпровідникові 

нанотрубки. Методи отримання ВНТ. КРС вуглецевих нанотрубок. Електронна емісія з ВНТ. 
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