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1.

Мета навчальної дисципліни:

вдосконалення знань з теоретичної та прикладної фізики, отриманих студентами під час навчання в
бакалавраті і магістратурі, на прикладі реальних проблем, що стоять зараз перед наукою та
вирішуються різним чином у різних галузях фізики. Оволодіння знаннями, що дозволять аспірантам
більш цілісно розуміти стан сучасної фізики та основні проблеми, які лежать перед наукою у різних
галузях теоретичних та прикладних досліджень, ознайомлення з найбільш сучасними результатами
головних наукових коллаборацій світу (проекти LHC, ITER, LIGO тощо). Поєднання цих знань у
єдину комплексну структуру, що дозволяє краще зрозуміти взаємодію і взаємозв’язки між різними
проблемами сучасної фізики.дати сучасні знання про можливості і застосування лазерних технологій
в науці, техніці, біології, екології, медицині, передачі інформації, її запису і відтворення оптичними
методами.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Аспірант повинен знати: основи квантової механіки, елктродинаміки, атомної та ядерної фізики,
фізики твердого тіла.
Аспірант повинен вміти: самостійно працювати з фаховою англомовною літературою.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Актуальні проблеми сучасної фізики» належить до переліку дисциплін вільного
вибору аспірантів. Вона забезпечує поглиблене знайомство аспірантів з найбільш актуальними
проблемами, які стоять зараз перед фізикою і дотичними дисциплінами, та можливими шляхами їх
розв’язання, а також найбільшими досягненнями фізики, отриманими в останні роки. Розглядаються
такі розділи фізики, як астрономія та космологія (проблема темної матерії та темної енергії, пошуки
екзопланет, гравітаційні хвилі), матеріалознавство (створення штучних метаматеріалів та лівих
середовищ, графен та інші двовимірні середовища, високотемпературна надпровідність), фізика
елементарних частинок та високих енергій (стандартна модель та бозон Хігса, нейтринні осциляції),
енергетика (перспективи використання та проблеми термоядерного синтезу), створення нових
технологій (сплутані квантові стани, квантова телепортація, квантові обчислення), методи
охолодження до наднизьких температур, тощо. Викладання ведеться англійскою мовою.
4. Завдання (навчальні цілі):
1. Надати основні відомості щодо найбільш актуальніх проблем, що стоять перед наукою та

вирішуються у різних галузях фізики.
2. Узагальнити та розширити поняття різних курсів теоретичної фізики, продемонструвати
застосування відомих теоретичних знань до найбільш актуальних проблемами, які стоять зараз перед
фізикою і дотичними дисциплінами.
3. Навчити застосовувати знання, уміння, навички до реальних проблем, які стоять перед
фізикою, розвивати логічне та аналітичне мислення аспірантів.
4. Ознайомити з сучасною англомовною літературою з найбільш актуальних проблем фізики..

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання (1, знати; 2,
Форми (та/або
вміти;
методи і
3, комунікація; 4, автономність та
технології)
відповідальність)
викладання і
Ко
навчання
Результат навчання
д

1

аспірант повинен знати:

лекційні заняття

лекція

1.1

1.2
1.3

1.4

Загальні
фізичні
основи
принципів
лазерного
охолодження до наднизьких
температур, надпровідності

Фізичні основи нейтринних
осциляцій та принцип дії
детекторів нейтрино
Основи
явища
квантової
заплутаності
та
її
застосування
Проблеми та перспективи
створення джерел енергії на
основі термоядерного синтезу

Методи
оцінювання та
пороговий
критерій
оцінювання (за
необхідності)
письмові
модульні
контрольні
роботи,
оцінювання
виконання
завдань для
самостійної
роботи
письмові
модульні
контрольні
роботи,
оцінювання
виконання
завдань для
самостійної
роботи

лекція

==

лекція

==

лекція

==

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисципліни

до 45

1.5

1.6

1.7
1.8

Основи космології: головні
поняття про темну матерію та
–CDM модель, методи
пошуку екзопланет
Основи будови графен та
інших 2-вимірних матеріалів,
принцип створення та
властивості метаматеріалів
Основні поняття про теорію
відносності та гравітаційні
хвилі
Поняття про бозон Хіггса та
калібрувальні теорії

лекція

==

лекція

==

лекція

==

лекція

==

лекційні заняття

2

2.1

2.2

==

==

==

==

аспірант повинен вміти:

Застосовувати відомі знання з
теоретичної фізики до
реальних проблем, що стоять
перед сучасною наукою
Визначити найбільш проблемні
місця технології та
пропонувати можливі шляхи їх
вирішення

2.3

Оволодіти основами космології

3

комунікація
Здатність грамотно будувати
комунікацію, виходячи з мети і
ситуації спілкування

3.1

==

письмові
модульні
контрольні
роботи,
оцінювання
виконання
завдань для
самостійної
роботи
==

лекційні заняття

лекційні заняття

4

автономність та
відповідальність

4.1

самостійність у навчанні та/або
професійній діяльності

до 45

до 5

письмові
модульні
контрольні
роботи,
оцінювання
виконання
завдань для
самостійної
роботи
==

до 5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1.1

1.2

1.3

+

+

+

+

+

+

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

ПРН. 6. Ініціювати, організовувати та проводити
комплексні дослідження в галузі науководослідницької та інноваційної діяльності, які
приводять до отримання нових знань.

+

+

+

ПРН. 8. Формулювати наукову проблему з
огляду на стан її наукової розробки та сучасні
наукові тенденції.

+

+

+

Програмні результати навчання (назва)
ПРН. 1. Сучасні передові концептуальні та
методологічні знання. Методологія наукових
досліджень та принципи їх організації.
ПРН. 2. Знати праці провідних світових учених,
наукові школи та фундаментальні праці за
напрямком дослідження; вміти формулювати
мету власного наукового дослідження в
контексті світового наукового процесу
ПРН. 3. Знати принципи фінансування науководослідної роботи та структуру кошторисів на її
виконання, вміти підготувати запит на
отримання фінансування, звітну документацію

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.1

4.1

ПРН. 13. Визначати принципи та методи
дослідження,
використовуючи
міждисциплінарні підходи.

+

+

+

ПРН. 19. Ініціювання наукових та інноваційних
комплексних
проектів,
лідерство
та
автономність під час їх реалізації.

+

ПРН. 22. Здатність приймати обґрунтовані
рішення, мотивувати людей та рухатися до
спільної мети
ПРН. 23. Здатність розв’язувати комплексні
проблеми в галузі
професійної та/або
дослідницько-інноваційної
діяльності,
що
передбачає глибоке переосмислення. наявних та
створення нових цілісних знань та/або
професійної практики.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки
7.1. Форми оцінювання аспірантів: рівень досягнення всіх запланованих результатів
навчання визначається за результатами написання письмових контрольних робіт і за
результатами виконання самостійних завдань. Вклад результатів навчання у підсумкову
оцінку, за умови їх опанування на належному рівні і успішної здачі всіх лабораторних робіт
наступний:
-

результати навчання 1.1 – 1.8 [знання] до 45 %;
результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 45%;
результат навчання 3.1 [комунікація] – до 5%;
результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%;

Форми оцінювання аспірантів:
-

-

-

семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. Навчальний семестр
має один змістовний модуль. Після завершення теми №6 проводиться письмова модульна
контрольна робота. Обов’язковим для допуску до іспиту є: написання модульної контрольної
роботи з кількістю балів не менше 12 та виступу з доповіддю на семінарі.
підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна.
Екзаменаційний білет складається із 2 питань, питання оцінюються по 20 балів. Всього за
іспиті можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за
дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, оцінка за іспит не може бути меншою 24
балів.
умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до іспиту є отримання
аспірантом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум 36 балів за семестр.
Аспіранти, які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, ніж критичнорозрахунковий мінімум 36 балів, для одержання допуску до іспиту обов’язково повинні
написати додаткову контрольну роботу.
У випадку відсутності аспіранта з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних
контрольних робіт здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу
у Київському національному університеті"
7.2. Організація оцінювання;
Оцінювання за формами контролю:
ЗМ
Min. – балів

Max. – балів

12

20

Виступ на семінарі

15

25

Виконання аспірантами
самостійних робіт

9

15

Модульна контрольна
робота

Орієнтований графік оцінювання:
Орієнтовний період для здійснення
відповідної формиоцінювання
Модульна контрольна робота 1

квітень

Виступ на семінарі

квітень

Виконання аспірантами самостійних робіт

березень -травень

Добір балів/додаткова контрольна робота
та/або доскладання домашніх завдань

травень

Іспит

травень

Розрахунок балів, які аспірант отримує при успішній здачі заліку:
Змістовий
модуль

Іспит

Підсумкова
оцінка

Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка (за національною шкалою) / National grade

Рівень досягнень, % / Marks, %

Відмінно / Excellent

90-100%

Добре / Good

75-89%

Задовільно / Satisfactory

60-74%

Незадовільно / Fail

0-59%

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
У тому числі

№

Назва теми

з/п
1
2
3
4
5

Лекції

Практичні
заняття

Самостійна
робота

Нейтринні осциляції та детектори
нейтрино
Лазерне охолодження до наднизьких
температур, надпровідність
Квантова заплутаність та її застосування

2

2

10

Термоядерний синтез:
перспективи
Пошук екзопланет

2

11

2

11

проблеми

та

2

10
2

10

2

7

Графен та інші 2-вимірні матеріали,
метаматеріали
Гравітаційні хвилі

2

11

8

Бозон Хіггса та калібрувальні теорії

2

11

9

Темна матерія та –CDM модель

2

11

6

ЗАГАЛОМ

18

2

4

11

96

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 18- год.
Практичні заняття – 4 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота - 96 год.
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