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СТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ НАНОНАУКИ 
 

Нанотехнологія, нанонаука – це технологія та наукова галузь, що 
невидима для людського ока, вона знаходиться за межами нашого розуміння 
(1 нанометр – це одна мільярдна метра). Нанонаука водночас і давня галузь, і 
абсолютно нова. Ще у давні часи наші пращури використовували фарбу, що 
була виготовлена за нанотехнологією і містила в собі наночастинки. Демокріт 
близько 400 р. до н. е. вперше назвав найменшу неподільну частинку атомом. 
Після виступу Р. Феймана про наносвіт у 1059 р. нанотехнології почали 
активно розвиватися. З плином часу людство все більше використовувало 
елементи нанотехнології при виготовленні хімічних речовин, фізичних 
об’єктів, створенні електронних пристроїв, медичного обладнання тощо. 
Сьогодні нанотехнології присутні практично в усіх сферах нашого життя. 
За прогнозами вчених приблизно у 2025 р. з’являться нанороботи, які зможуть 
конструювати з атомів практично що завгодно. Як вважають багато науковців, 
протягом наступних 50 років багато пристроїв стануть такими маленькими, що 
тисяча наномашин цілком зможуть розміститися на площі, займаною точкою в 
кінці цього речення. Зрозуміло, що такий активний розвиток нової наукової 
галузі не міг не позначитися на мові – з’явилася нова термінологія. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена стрімким розвитком 
нанонауки в Україні, появою нових об’єктів, способів та прийомів 
нанотехнології, а значить і появою нових термінів, що потребують аналізу, 
класифікації, унормування та стандартизації. Мета нашої роботи – розглянути 
основні етапи становлення термінології нанотехнології, нанонауки в Україні. 

Працюючи над теоретичними аспектами нашої роботи, ми помітили, що 
нанотермінологія на сьогодні залишається недослідженою – відсутні 
філологічні праці, які б аналізували її. Проте ситуація не така однозначна. 
Нанонаука – галузь, що виникла не на порожньому місці, основою для її 
формування стали такі фундаментальні дисципліни, як фізика, хімія, 
електроніка, програмування, медицина, біологія та багато інших. Основні 
напрями, за якими розвивається нанонаука, – це нанофізика, нанохімія, 
наноелектроніка, наномедицина. Кожна з фундаментальних дисциплін, що 
стали основою для створення нової наукової галузі, має свою термінологічну 
базу, проте з появою нових методів, прийомів, об’єктів нанонауки виникла 
необхідність унормування термінології нанонауки. 

Таким чином частина термінології нанонауки є запозиченою з цих 
термінологічних шарів лексики. Лексика фізики, хімії, медицини є основою для 
формування термінології нанонауки, проте помітна тенденція до використання 
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термінів з іншим значенням, або звуження лексичного значення вже існуючого 
терміна чи навпаки – його розширення. Таке явище спичиняє ряд непорозумінь 
під час спілкуванні представників різних наук у межах тематики нано-
технології, тому наявна необхідність вирішення цих питань.  

Не можна не сказати про саме поняття «нанотехнологія». На сьогодні 
немає в світі єдиного визначенні, відсутні загальноприйняті стандарти. Проте 
європейські країни активно працюють у цьому напрямі. Було створено групу, 
що повинна розробити стандарти на терміни та поняття нанонауки, – 
ISO/ТК 229 «Нанотехнології», до складу якої входять 29 країн (США, Китай, 
Корея, Росія, Японія та інші). Сьогодні нам пропонують використовувати 
визначення, що подані технічним комітетом ISO/ТК 229, де під нанотех-
нологіями розуміється наступне:  

• знання і керування процесами, як правило, в масштабі 1 нм, але не 
виключає масштаб менше 100 нм в одному або більше вимірах, коли введення в 
дію розмірного ефекту (явища) призводить до можливості нових застосувань; 

• використання властивостей об’єктів і матеріалів у нанометровому 
масштабі, які відрізняються від властивостей вільних атомів або молекул, а 
також від об’ємних властивостей речовини, що складається з цих атомів або 
молекул, для створення більш досконалих матеріалів, приладів, систем, що 
реалізують ці властивості [2]. 

За визначенням Дрекслера, нанотехнологія – «…очікувана технологія 
виробництва, орієнтована на дешеве отримання пристроїв і речовин з наперед 
заданою атомарною структурою». 

Відповідно до «Концепції розвитку в Російській Федерації робіт в галузі 
нанотехнологій» нанотехнологія визначається як сукупність методів і прийомів, 
що забезпечують можливість контрольованим чином створювати і 
модифікувати об’єкти, що включають компоненти з розмірами менше 100 нм, 
хоча б в одному вимірі, і в результаті цього отримали принципово нові якості, 
що дозволяють здійснювати їх інтеграцію в повноцінно функціонуючі системи 
більшого масштабу. 

У більш широкому сенсі цей термін охоплює також методи діагностики, 
характерології і досліджень таких об’єктів. 

Нанотехнології якісно відрізняються від традиційних дисциплін, оскільки 
на таких масштабах звичні, макроскопічні технології поводження з матерією 
часто непридатні, а мікроскопічні явища, зневажливо слабкі на звичних 
масштабах, стають набагато значніше: властивості і взаємодії окремих атомів і 
молекул або агрегатів молекул (наприклад, сили Ван-дер-Ваальса), квантові 
ефекти. 

Нанотехнологія і особливо молекулярна технологія – нові, дуже мало 
досліджені дисципліни. Основні відкриття, передбачаються в цій галузі, поки 
не зроблені. Проте, проведені дослідження вже дають практичні результати. 
Використання в нанотехнології передових наукових досягнень дозволяє 
відносити її до високих технологій. 



113 

Перший конкретний результат роботи ISO з розроблення стандартів для 
підтримки інноваційної області нанотехнологій, започаткованої у 2005, 
отримано після публікації ISO/TS 27687:2008, яка містить терміни і визначення, 
пов’язані з частинками у сфері нанотехнологій. Цей стандарт призначений 
полегшити комунікації між організаціями та індивідуумами в промисловості а 
також тими, хто спілкується з ними. 

ISO/TS 27687:2008, Нанотехнології. Термінологія і визначення для 
нанообєктів. Наночастки, нановолокно і нанолист – перша частина запроек-
тованої серії документів на терміни і визначення понять, що покривають різні 
аспекти нанотехнологій. 

ISO/TS 27687:2008 стосується термінів та визначень для об’єктів 
у наномасштабі, що входять у декілька форм. У цьому документі є посилання 
на три основні форми – наночастки, нановолокна і нанолист. 

Проте, як бачимо, це робота міжнародного характеру, український 
комітет зі стандартизації та сертифікації до сих пір не видав ДСТУ на терміни 
та поняття нанотехнології. В Інтернеті можемо лише знайти коротке 
повідомлення про те, що створено робочу групу з підготовки ДСТУ 
«Нанотехнології: слова і терміни» та дана робота триває. Варто зазначити, що в 
Україні діє проект чернівецьких науковців «БукНаноТех», що впроваджує 
нанотехнології та представляє україномовну термінологію. На жаль, у цьому 
проекті немає академічного словника галузі нанотехнології. Хоча різні наукові 
установи активно працюють у галузі нанонауки, зокрема інститут фізики НАН 
України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський 
національний університет радіоелектроніки, інститут фізики конденсованих 
систем НАН України, інститут монокристалів, та багато інших. Здобутки 
українських учених у галузі нанонауки значущі, маємо низку теоретичних робіт 
та велику кількість практичних результатів.  

На сьогодні термінологія нанотехнології знаходиться у стані розробки, 
потребує активного впровадження та стандартизації.  
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