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75 «In Physics we trust»
років факультету:

Микола МАКАРЕЦЬ,
декан факультету,
професор

Астрономії. 1834

Фізичному факультету виповнилося 75 років, проте частина з його нинішніх десяти кафедр мають значно поважніший вік, окремі з них – ровесники Університету і прямі спадкоємці фізико-математичного відділення
філософського факультету Університету Святого Володимира.
Тут працювали і працюють Олександр Давидов, Олександр Жмудський,
Соломон Пекар, Олександр Шишловський, Олександр Голик, Михайло Лисиця, Михайло Білий, Іван Горбань, Адольф Федорченко, Іван Кучеров, Віталій Перга, Юрій Шиманський, Сергій Всехсвятський, Петро Петренко, Леонід Булавін, Володимир Макара, Микола Куліш. Їх наполегливість,
відданість своїй справі втілилися у наукові школи, учнів та у рішення, які
визначили розвиток факультету на десятиліття.
Факультет – провідний в Україні серед установ свого профілю. Тут
працюють члени НАН України, 42 доктори та 65 кандидатів наук. Студентів навчають також понад 30 провідних вчених НАНУ, а керівниками
закордонного стажування студентів та аспірантів є десятки вчених зі
знаних наукових центрів Європи, США та Японії.
Закони фізики єдині у Всесвіті, тому знання, які здобувають наші студенти, дієві всередині сфери радіусом більше тринадцяти мільярдів світлових років. Не дивно, що випускники фізичного факультету досягають
успіху в усіх розвинутих країнах світу.
Гасло фізичного факультету – «In Physics we trust» – дає нам силу в усі
часи, в усіх обставинах, бо ми – невід’ємна частинка Всесвіту!
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Кафедра квантової теорії
поля
Завідувач кафедри –
професор С. ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
За час існування кафедри тут було
підготовлено понад 350 фахівців з теоретичної ядерної фізики, фізики елементарних частинок, квантової теорії поля,
фізики плазми та фізичної кінетики. Кафедра здійснює підготовку фізиків-теоретиків за спеціалізаціями «квантова теорія поля» та «фізика високих енергій».
Студенти отримують фундаментальні
знання зі Стандартної моделі, астрофізики високих енергій, релятивістської теорії гравітації, квантової механіки, квантової теорія поля, теорії розсіяння тощо
– загалом понад двадцять спеціальних
курсів за напрямами наукової діяльності
кафедри. Випускники продовжують нав-

чання, стажуються і працюють у провідних наукових закладах Німеччини, Франції, Нідерландів, США та інших країн.
На кафедрі виконуються наукові дослідження в галузі квантової теорії
поля, фізики конденсованого стану, фізики плазми, кінетики, фізики елементарних частинок, квантової інформації. Кафедра співпрацює з Харківським
національним університетом ім. В.Н.
Каразіна, інститутами НАН України, зарубіжними науковими інститутами та університетами (Міжнародний центр теоретичної фізики у Трієсті, фізико-технічний
інститут РТВ у Німеччині, Європейська
організація з ядерних досліджень CERN
у Швейцарії).

Кафедра астрономії
та фізики космосу
Фізик і влада
Завідувач кафедри –
член-кореспондент НАН України
М. КУЛІШ
Підготовка студентів проводиться в
рамках спеціалізацій «фізика функціональних матеріалів», «комп’ютерна
фізика матеріалів» «медична радіаційна фізика», «комп’ютерна медична фізика». Студенти здобувають ґрунтовні
фахові знання з фізики твердого тіла,
радіаційної екології, радіаційної біофізики, фізики та біології пухлин, фізики
білкових молекул, комп’ютерного моделювання в біофізиці, фізики життєвих
процесів, фізики наноструктур, медичного матеріалознавства тощо.
Напрями наукових досліджень: фізика
наноматеріалів, радіаційна фізика, спінова електроніка, фотоелектроніка та

фізика наноструктур біомедичного призначення. За цими напрямками захищено 4 докторські та 13 кандидатських
дисертацій, видано 2 монографії та 10
навчальних посібників, опубліковано понад 500 статей, а двох співробітників кафедри нагороджено Державними преміями України в галузі науки і техніки.
Випускники кафедри працюють в
інститутах НАН України, а саме металофізики, фізики, фізичної хімії,
молекулярної біології і генетики, експериментальної патології, онкології і радіобіології, у Національному науковому
центрі радіаційної медицини НАМНУ, а
також в університетах США, Технічному
університеті Ільменау, Інституті фізики
Вільнюса, Інституті фізики твердого тіла
та радіаційної фізики Будапешта.

Завідувач кафедри –
професор В. ІВЧЕНКО
У рамках спеціалізацій “астрофізика” та “фізика космосу” студенти опановують курси астрономії, загальної
астрометрії, курси теорії плазми, радіоастрономії, фізики Сонця, комет, динаміки космічного польоту, астрономічної
електроніки та ін. Стандартна вимога до
випускників кафедри – оволодіння операційними системами UNІX, програмами
чисельної та аналітичної обробки даних,
графічними пакетами, кількома мовами
програмування.
Випускників кафедри можна зустріти
в усіх астрономічних закладах країни,
у науково-дослідних інститутах НАНУ,
вишах, на підприємствах точного приладобудування, у планетаріях і школах.
Серед випускників кафедри десятки докторів і сотні кандидатів наук, 2 академіки
та 1 член-кореспондент НАНУ.
Випускники і співробітники кафедри
працюють у провідних наукових центрах
світу (університети Стенфорда, Берклі,

В.Ольшевський на
сонячному телескопі Dutch
Open (Канари)

Глазго, Шеффілда, Упсала, Бельгійський
королівський, лабораторія Лос-Аламос,
інститути товариства Макса Планка у
Німеччині, Королівський технологічний
інститут Швеції та багато інших).
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Кафедра теоретичної фізики Кафедра ядерної фізики
Завідувач кафедри –
професор І. ПІНКЕВИЧ
Тут підготовлено понад 700 магістрів,
150 кадидатів і 30 докторів наук у галузях фізики твердого тіла, фізики рідких
кристалів, фізики плазми, радіаційної фізики, фізики наносистем, квантової оптики і квантової інформації, нелінійної взаємодії хвиль, біофізики, ядерної фізики і
фізики високих енергій.
Кафедра готує бакалаврів та магістрів фізики зі спеціалізацій „теоретична фізика” і „квантові комп’ютери,
обчислення та інформація”. Випускники кафедри отримують ґрунтовну фахову підготовку за такими напрямками:
квантова теорія твердого тіла, теорія

рідких кристалів, квантова інформація, квантова оптика, теорія плазмонів, загальна теорія відносності, теорія
наносистем, квантова хімія – загалом
більше тридцяти курсів. Роботи наших
студентів – це завжди оригінальні дослідження, а їх результати публікуються в наукових журналах.
Випускників кафедри охоче беруть
на роботу до наукових установ України, Великобританії, Німеччини, Франції,
Голландії, США. Отримана підготовка
дозволяє випускникам кафедри успішно
працювати і в суміжних з фізикою галузях – біології, хімії та інших. Випускники
навчаються в аспірантурі факультету та
за кордоном.

Кафедра загальної фізики
Завідувач кафедри – доктор
фізико-математичних наук
М. БОРОВИЙ
Підготовка бакалаврів та магістрів
здійснюється за спеціалізаціями «фізика наносистем», «фізика наноструктур
у металах та кераміках», «фізичне матеріалознавство». Студенти отримують
фундаментальні знання з фізики конденсованого стану, фізики магнітних матеріалів, фулеренів, нанотрубок, інших
сучасних матеріалів, фотоакустики,
освоюють практику комп’ютерного моделювання наноструктур та сучасні експериментальні методи їх дослідження.
На кафедрі досліджуються фізичні
процеси у напівпровідникових наносистемах різних типів, що містять квантові
точки, нитки, ями, нанорозмірних структурах на основі різних форм вуглецю,
особливості фотоакустичних та термічних явищ в неоднорідних матеріалах
тощо.

Щастя фізика - експеримент

Завідувач кафедри –
професор І.КАДЕНКО
Кафедра готує фахівців за спеціалізаціями „ядерна енергетика” та „фізика
високих енергій”. Філія кафедри діє у
навчально-науковому центрі Інституту ядерних досліджень НАН України.
На базі кафедри створено Міжнародний центр ядерної безпеки в Україні, де
працює аналітичний тренажер (на базі
«Silicon Graphics» США), що імітує роботу ядерних енергоблоків, а також дозволяє вивчати поведінку ядерних реакторів у аварійних ситуаціях. Також кафедрі
передані комп’ютерні системи (на базі
платформи «SUN») для відображення
важливих для безпеки параметрів під
час роботи ядерних енергоблоків. Паралельно кафедра долучається до розробки нової системи підготовки, атестації та
сертифікації персоналу з неруйнівного
контролю для ядерної галузі України.
Випускники кафедри отримують ґрунтовну фахову підготовку з ядерної фізики, фізики високих енергій, теорії
розсіяння, фізики реакторів, радіаційної
безпеки, набувають навичок роботи з
прискорювачами частинок, генераторами нейтронів. Вони проходять стажуван-

Ми постійно співпрацюємо з Інститутом фізики, Інститутом фізики металів,
Інститутом фізики напівпровідників НАН
України, університетами Страсбурга,
Відня, Барселони, інститутом Еколь Політекнік та іншими установами Франції,
Німеччини, США.

ко відомі світовій науковій спільноті.
Це результати вивчення енергетичної
структури та електронних процесів у
неорганічних (включаючи наночастинки) та органічних (включаючи біологічні
об’єкти) середовищах. Область застосування цих результатів – наноелектроніка та нанофотоніка, біологія, екологія,
медицина. Ми співпрацюємо з Інститутом молекулярної біології та генетики,
Інститутом фізики та Інститутом фізики
напівпровідників НАНУ, Інститутом лазерів, фотоніки і біофотоніки при університеті Нью-Йорка, Інститутом Чарльза
Садрона, університетами Гданська, Кракова, Страсбурга, Тохоку.

Кафедра фізики металів
Завідувач кафедри –
член-кореспондент НАН України
В. МАКАРА
Спеціалізації фахівців кафедри: „фізика наносистем”, „фізика металів”, “фізика наноструктур у металах та кераміках”. Студенти набувають ґрунтовної
підготовки в галузі фізики твердого тіла,
реакторного матеріалознавства, міцності та пластичності керамік, фізики нанокристалічних матеріалів, фізики сучасних надміцних матеріалів.
Напрями наукових досліджень: властивості наноструктурованих плівок
кремнію, невпорядковані системи, нанокристали, металеве скло, спінові
ефекти в матеріалах, надміцні матеріали. Розгорнуті дослідження міцності
та пластичності безкисневих керамік,
перспективних для виготовлення атомних реакторів нового типу. На кафедрі відкрито нове явище – аномальний
тензоопір аморфних і нанокристалічних
сплавів, а також стабільні нанокластери

Напруга фізика - експеримент
карбоборатів у кераміках фулеренів С60,
С70.
Випускники кафедри працюють у провідних наукових центрах України, Європи та США. Кафедра підтримує наукові
зв’язки з інститутами НАНУ, зокрема
інститутами фізики, металофізики, фізики напівпровідників, проблем матеріалознавства.
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ня у найпотужніших світових ядерних
центрах, зокрема на колайдерах Теватрон (м. Батавія, США), HERA (м. Гамбург, Німеччина) та ВАК (CERN, Швейцарія). Випускники працюють за фахом
у ядерних центрах та установах України,
США, Франції, Німеччини, Голландії.

Кафедра молекулярної
фізики

Кафедра експериментальної
фізики
Завідувач кафедри –
професор В. ЯЩУК
У рамках спеціалізацій „фотоніка”,
„фотоніка, нано- та біофотоніка”, „квантові комп’ютери, обчислення та інформація” студенти опановують курси з техніки
спектроскопії, фотоніки, нелінійної оптики, оптики неоднорідних та анізотропних
середовищ, фотоніки органічних середовищ, метаматеріалів, фулеренів, нанотрубок та ще близько двадцяти інших, які
визначаються напрямами наукових досліджень кафедри.
Результати наших досліджень (зокрема, нові енергетичні стани в системі електрон-дірка у кристалах) широ-

Фізик біля того
самого Колайдера
(CERN, Швейцарія)

Фізик і сенс його життя
Завідувач кафедри – академік
НАН України Л. Булавін
Наукові дослідження Л.Булавіна – це
класика сучасної молекулярної фізики.
Йому належить низка відкриттів світового рівня, а сам він – один із провідних світових авторитетів з фізики води.
Зокрема, професор Булавін блискуче
поставив експеримент із розсіювання
теплових нейтронів, довівши, що рух

молекул рідини відбувається специфічно – шляхом природного поєднання
колективних та індивідуальних складових. Леоніду Булавіну також належить
вирішальний внесок у повне й остаточне вирішення проблеми молекулярного
переносу у рідинах. Не менш важливе і
відоме його дослідження меж існування
живої матерії (від 34˚С до 42˚С). Дослідник довів із притаманною тільки фізиці
та математиці точністю, що саме при
температурі верхньої межі змінюються
фізичні властивості води – одного з основних складників живої матерії.
У рамках спеціалізацій очолюваної
ним кафедри молекулярної фізики –
«медична фізика» та «молекулярна
фізика»– студенти опановують курси з
фізики атома, квантової механіки, математичної фізики, основ анатомії, основ гемодинаміки, електродинаміки,
комп’ютерного моделювання в медичній
і молекулярній фізиці, основ реології, нелінійних коливань, теплофізики медикобіологічних систем та ще понад двадцяти інших, які визначаються напрямками
наукових досліджень кафедри.

Кафедра оптики
Завідувач кафедри –
професор Л. ПОПЕРЕНКО
За роки існування кафедри тут підготовлено понад 1600 спеціалістів-оптиків.
Серед них 2 академіки і 4 члени-кореспонденти НАН України. Нині кафедра
готує спеціалістів за спеціальністю «оптотехніка» та «оптика твердого тіла». В
Інституті фізики напівпровідників НАНУ
створено філію кафедри, також функціонують студентські відділення міжнародних товариств оптиків-інженерів SPIE та
OSA. Щорічно аспіранти та молоді науковці кафедри проводять Міжнародну
конференцію з проблем оптики та матеріалознавства високих технологій.
Виконуються наукові дослідження в
галузі лазерної техніки, квантової електроніки, спектроскопії конденсованого
стану, нелінійної та адаптивної оптики,
оптики структур з квантовими точками.
Випускники кафедри працюють у відомих наукових центрах Європи, США та
Японії. Зокрема у групах Нобелевських
лауреатів Т. Хенша та С. Ароша працюють В. Первак та І. Доценко, а В. Кравець
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Нагорода фізика - експеримент
– у Манчестерському університеті разом
з Нобелевськими лауреатами А. Геймом
та К. Новосьоловим. З цією лабораторією налагоджена тісна співпраця, так
само як і з університетами Нью-Йорка,
Буфало, Страсбурга та Шізуокі.
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