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1. Пояснювальна записка 

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни "Елементи сучасної фізики" складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «ма-

гістр», галузі знань 01 Середня освіта, спеціальності 014 Середня освіта (МАТЕМАТИ-

КА). 

 

Предмет навчальної дисципліни “Елементи сучасної фізики” є загальні методи су-

часної фізики дослідження явищ мікросвіту – ядерних систем і в аналізі інтерпретації тих 

фізичних явищ, які зумовлені трансформацією цих систем, а також міжатомною взаємоді-

єю, що приводить до кристалічних станів і тими наслідками, які виникають. В програму 

включено ряд питань нанотехнологій та їх використання в техніці й медицині 

 

Міждисциплінарні зв’язки з елементарною, загальною та теоретичною фізикою і 

вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни "Елементи сучасної фізики" – дати уяв-

лення про напрямки розвитку сучасної фізики. 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Елементи сучасної фізики" є зна-

йомство студентів з основними напрямами розвитку сучасної фізики. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

основні досягнення сучасної фізики; 

вміти: 

аналізувати перспективи розвитку сучасної фізики; давати оцінку інформаційним 

джерелам з даного питання та аналізувати проблеми в окремих питаннях розвитку фізики й 

перспективи їх вирішення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3,5 кредити ЄКТС 105 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1. Розвиток сучасної фізики в 20 – 21 сторіччі. Необхідні відомості з мате-

матики й із загальної фізики 

Тема 1.1. Розвиток квантової фізики в 20 – 21 сторіччі. 

Квантова теорія фотоефекту. Фотонна теорія. Маса і імпульс фотона. Формула 

Планка. Хвилі де-Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Рівняння Шре-

дінгера. Проходження мікрочастинок у просторі крізь потенціальний бар’єр. 

Тема 1.2. Розвиток атомної фізики в 20 – 21 сторіччі. 

Перші моделі побудови атома. Досліди Резерфорда. Атом за Бором. Постулати Бо-

ра. Атом водню і пояснення спектральних закономірностей. Формула Бальмера – Рідберга. 

Спектральний терм. 

Тема 1.3. Гравітаційні хвилі й експериментальне підтвердження їхнього існування. 

Тема 1.4. Коллайдер і його задачі. 

Два типи прискорювальних установок: прискорювачі з нерухомою мішенню і при-

скорювачі із зустрічними пучками (або колайдери). 

Модуль 2. Використання нових технологій в техніці й медицині 

Тема 2.1. Нанотехнології та їх використання в техніці й медицині. 

Визначення і термінологія. Фундаментальні положення. Скануюча зондова мікрос-

копія. Наночастки. Електроніка та інформаційні технології. Робототехніка. Напрямки роз-

витку нанотехнології в медицині. 



Тема 2.2. Явища надпровідності в техніці. 

Фундаментальні властивості надпровідників. Джозефсонівські контакти. Кубіти. 

Тема 2.3. Кубіти – сучасні елементи в квантовій  фізиці. 

Тема 2.4. Розвиток світлодіодної техніки. 

Світлодіоди і Нобелівська премія. Принціпи дії світлодіодів і їх переваги. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Лабораторія сучасної фізики з устаткуванням лабораторних робіт, тести, 

комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 
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