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Нанотехнологія – область фундаментальної та прикладної науки і техніки, що має 
справу із сукупністю теоретичного обґрунтування, практичних методів дослідження, 
аналізу і синтезу, а також методів виробництва і застосування продуктів із заданою 
атомною структурою шляхом контрольованого маніпулювання окремими атомами і 
молекулами розмір яких є 10-9 м. До наноматеріалів умовно відносять дисперсні і масивні 
матеріали, що містять структурні елементи (зерна, кристаліти, блоки, кластери тощо), 
геометричні розміри яких хоча б в одному вимірі не перевищують 100 нм, і що володіють 
якісно новими функціональними і експлуатаційними характеристиками. 

Для наноматеріалів актуальна проблема їх зберігання і транспортування. 
Володіючи розвиненою поверхнею, матеріали дуже активні і охоче взаємодіють з 
навколишнім середовищем, насамперед це стосується металевих наноматеріалів. 
Застосування наноматеріалів поки не дуже широко розвинене, оскільки докладний їх 
вивчення тільки почалося і зараз йде накопичення знань про ці матеріали. У генної 
інженерії вектори на основі наноматеріалів використовуються для доставки біологічно 
активних речовин в клітини. 

Наноелектроніка – область електроніки, що займається розробкою фізичних і 
технологічних основ створення інтегральних електронних схем з характерними 
топологічними розмірами елементів менше 100 нм. 

Головною особливістю наноелектроніки є в першу чергу те, що для елементів 
таких розмірів починають переважати квантові ефекти, використання яких э дуже 
перспективним.  

Наномедицина – це медичне застосування нанотехнології. 
Наномедицинапростягається від медичного застосування наноматеріалів до 
наноелектроннихбіосенсорів. 

З розвитком біотехнології тісно пов'язане якісно новий напрям медичної науки - 
молекулярна наномедицина, яка дозволяе проводити: лабораторії на чіпах; адресна 
доставка ліків до уражених клітин; нові бактерицидні та противірусні засоби; діагностика 
захворювань за допомогою квантових точок;  нанороботи для ремонту пошкоджених 
органів; та багато іншого що будуть використовуватися з розвитком біотехнології. 
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