Фізичний факультет має славну історію, яка нараховує вже понад 200 років плідної праці на терені освіти, науки і культури.

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ
Сьогодні підготовку студентів здійснюють 9 кафедр:

− кафедра фізики низьких температур,
− кафедра експериментальної фізики,
− кафедра фізики твердого тіла,
− кафедра вищої математики,
− кафедра фізики кристалів,
− кафедра загальної фізики,
− кафедра фізичної оптики,
− кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця,
− кафедра астрономії та космічної інформатики.
Кафедри мають філії в інститутах Національної академії наук м. Харкова. У тісній співдружності з Інститутом
сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на базі наукової школи фізики реального кристала (кафедра
фізики кристалів) відкрито спеціалізацію “Фізика нанокристалів і наноструктур”, створено науково-навчальний центр
“Функціональні матеріали”, науковці якого виграли тендер у розмірі 800 тисяч гривень (у 2013 році) на реалізацію проекту
«Розробка нових композитних середовищ для реєстрації іонізуючого випромінювання на основі нанодисперсних матеріалів».
До складу факультету також входять науково-дослідні та науково-методичні лабораторії, унікальна гелієва зріджувальна
станція, механічні майстерні.
Кафедра фізики низьких температур вже декілька років поспіль посідає перше місце серед університетських кафедр
природничого профілю. Традиційно до складу переможців входять кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця,
кафедра фізики твердого тіла.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Сьогодні факультет має потужний потенціал: у фаховій підготовці студентів задіяні викладачі 9-ти кафедр, серед яких 2
дійсні члени та 3 члени-кореспонденти Національної академії наук України, академік Транспортної академії наук України,
лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, 28 докторів наук, професорів,
і 45 кандидатів наук, доцентів.

НАВЧАЛЬНА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фізичний факультет готує фахівців за спеціальністю 104 “Фізика та астрономія” з терміном навчання для здобуття
ступеня бакалавра – 4 роки, ступеня магістра – 1 р. 4 м. (освітньо-професійна програма), 1 р. 9 м.(освітньо-наукова програма).
Випускники одержують кваліфікацію наукового співробітника (фізика, астрономія), викладача університетів та вищих
навчальних закладів.
До переліку дисциплін професійної підготовки студентів входять, зокрема, курси загальної фізики, теоретичної фізики, вищої
математики, інформатики і програмування, комп’ютерного моделювання, використання комп’ютерних технологій у наукових
дослідженнях, спеціальні курси випускаючих кафедр тощо. Викладання навчального матеріалу починається з базових понять, основ
і характеризується послідовністю й ретельністю, поступовим підвищенням рівня складності. Наприклад, один за одним вивчаються
усі розділи загальної фізики, починаючи з механіки Ньютона. Провідними лекторами й викладачами, кураторами академічних груп
надаються консультації, створюються всі необхідні умови, щоб процес адаптації першокурсника до навчання в університеті
пройшов без перешкоджань і у визначений термін. Поєднання традиційних і новітніх освітніх технологій, орієнтація на особистість
забезпечують успішне опанування нашими студентами вмінь і навичок, завдяки яким вони набувають високої кваліфікації і
становляться справжніми фахівцями, майстрами своєї справи.

Восени в Харкові традиційно проходять Наукові пікніки – фестиваль науки, освіти та науково-популярної культури під
відкритим небом.

Мета заходу – популяризація науки та залучення широких кіл, підвищення інтересу до наукової діяльності через різноманітні
активності. Тема VI Наукових пікніків – безбар’єрність, протидія дискримінації та боротьба зі стереотипами в науці. У
Наукових пікніках завжди беруть участь викладачі та студенти фізичного факультету, які виступають перед зацікавленою
глядацькою аудиторією з великою програмою демонстрацій фізичних експериментів і явищ.

29 січня 2017 р., у 212-й день народження Харківського університету, у приміщеннях «ЛандауЦентру» було проведено
інтелектуальний квест «Загадки Каразіна». Цей захід став підсумком спільного проекту Харківської обласної державної
адміністрації, Департаменту науки і освіти ХОДА і Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Пересувна
виставка цікавої науки Каразінського університету», у роботі якої фізичний факультет бере активну участь.

У травні 2016 р. фізичний факультет долучився до акції допомоги середній школі селища Гранітне Волноваського району
Донецької області, яке знаходиться в зоні проведення АТО і постраждало від злочинів російських окупаційних військ та
проросійських бандформувань і наразі, на початку 2017 року, існує в вихорі війни. Під час обстрілів восени 2014 року у селищі
Гранітному загинули мирні мешканці. Внаслідок прямого влучання в споруду Гранітненської школи вона залишилась без
покрівлі та вікон. Завдячуючи допомозі небайдужих людей країни, школа працює і живе, але потребують відновлення
зруйновані кабінети фізики та хімії. Співробітниками фізичного факультету було зібрано різноманітні вимірювальні прилади,
устаткування для демонстрації фізичних явищ, географічні карти та карту зоряного неба, а також навчальну й науковопопулярну літературу, навчальні матеріали в електронному вигляді тощо, придбано дарунки школі. Разом із волонтерською
групою «Вольниця», яка об’єднала патріотів із Києва та Харкова, фізфаківську допомогу було доставлено школі.

З весни 2015 р. на базі фізичного факультету працює науково-популярний і просвітницький лекторій в рамках науковопросвітницького проекту «Intellect Networking».

У 2016 році на фізичному факультеті працював літній фізичний табір з фізики для учнів загальноосвітніх навчальних
закладів. З 2 по 15 червня 2016 р. у його роботі взяли участь понад 1500 школярів.

З січня 2017 року працює зимова школи з астрофізики. За програмою цієї школи передбачено заняття за темами:
«Космологія», «Галактична та позагалактична астрономія», «Зоряна астрономія», «Екзопланети», «Спостережувальна астрономія».

Діяльність співробітників фізичного факультету в галузі проектування та виготовленні засобів навчання була високо
оцінена на Міжнародному форумі «Інновація в сучасній освіті – 2016»: диплом І ступеня і перемога в номінації «Сучасні
інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології для впровадження в освітню практику». Захід відбувався під егідою
Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук.

Розвиток наукових досліджень обумовив відкриття нових спеціалізацій:
− освітня програма “Фізика”, наукові напрями: 1. Фізика магнітних явищ. 2. Магнетизм нанорозмірних систем. 3. Оптика і
спектроскопія. 4. Нелінійна оптика нанорозмірних структур. 5. Фотоніка і оптоінформатика. 6. Фізика кристалів і
функціональних матеріалів. 7. Фізика нанокристалів і наносистем. 8. Фізика низьких температур. 9. Фізика надпровідності.
10. Теоретична фізика. 11. Фізичне матеріалознавство та комп'ютерна металографія. 12. Фізика біоматеріалів і медичне
матеріалознавство;
− освітня програма “Астрономія та космічна інформатика”, наукові напрями: 1. Астрофізика. 2. Фізика Сонячної системи.
3. Космічна інформатика.

Базами виробничої та переддипломної практик є Фізико-технічний інститут низьких температур (ФТІНТ)
імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України (НАНУ), ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАНУ, НТК
«Інститут монокристалів» НАНУ, Інститут радіофізики і електроніки ім. В. Я. Усикова НАНУ, Науково-дослідний інститут
астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Миколаївська астрономічна обсерваторія.

Одним із фундаментальних принципів університетської освіти є нероздільність навчання і наукових досліджень. Цей
принцип фізичний факультет сповідував завжди. Усі студенти, починаючи з третього курсу, а часто й раніше, залучаються до
наукової роботи. Щорічно студентське наукове товариство (СНТ) факультету організовує студентські наукові конференції,
тематика яких відповідає найсучаснішим фізичним проблемам, наприклад проблемі квантового комп’ютера.

Студенти фізичного факультету проходять наукове стажування в CeNIDE (Центр наноінтеграції та біоматеріалів) при
університеті Дуйсбург-Ессена (Німеччина) і в Університеті імені П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина). Завдяки цьому вони
мають можливість ознайомитися з організацією навчання, змістом споріднених навчальних курсів і принципами контролю
знань у цих закладах, оцінити ефективність подачі навчального матеріалу через сучасні форми самостійної роботи та
електронні технології. Про набутий досвід студенти доповідають на факультетських семінарах. Все це сприяє участі
студентства і підсилює його роль у формуванні змісту освіти.

Влітку 2016 року студенти фізичного факультету відвідали літню школу Лодзінського технічного університету (Польща).

Фізичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна
Факультет природничих наук Університету імені Павла Йозефа Шафарика в Кошицях, Словаччина
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, і Університет імені
Павла Йозефа Шафарика в Кошицях, Словаччина, 2018 року уклали договір про співробітництво,
відповідно до якого студенти фізичного факультету Каразінського університету, які навчаються за
спеціальністю «Фізика та астрономія», здобувають також європейську вищу освіту і отримують два
дипломи − диплом магістра Університету імені В.Н. Каразіна і диплом магістра Університету імені
П.Й. Шафарика. Перші два студенти фізичного факультету вже зробили це.

Приходь і ти вивчати ФІЗИКУ!

Чому?
•

Зацікавлений у тому, щоб дізнатись, як

працюють

закони

природи

на

найбільш

фундаментальному рівні?
•

Бажаєш

навчатися

в

Словаччині

та

спілкуватись з найкращими фахівцями зі всього
світу?
•

Мрієш кинути виклик самому собі та знайти

власні рішення складних завдань?
•

Полюбляєш будувати комп’ютерні моделі,

проводити експерименти своїми власними руками,
користуючись

унікальною

апаратурою

або

створювати нові теорії?
•

Хочеш працювати з цілеспрямованими та

талановитими колегами та друзями на все життя?
•

Розглядаєш можливість прослухати деякі

курси предметів за кордоном?
•

Ще не впевнений, ким хочеш працювати, але

прагнеш

Курс магістра пропонує такі спеціальності:
Біофізика, Фізика конденсованого стану, Ядерна
та суб’ядерна фізика, Теоретична фізика та
Астрофізика.

Ви зможете проводити експерименти,

•

вирішувати фізичні задачі та застосовувати
закони фізики в інших галузях людської
діяльності, створювати комп’ютерні моделі
для

роботи

експериментального

та
та

налаштування
технологічного

обладнання.
•

Ви здобудете широку базу знань з фізики,
математики, IT дисциплін та суміжних наук.

•

Кожна з акредитованих програм має
найкращий національний рівень та визнаний
міжнародний,
кожного

індивідуальний

студента

завдяки

підхід

до

невеликому

співвідношенню студентів та викладачів.

аналітичні

цінуються в усіх сферах роботи?

Чому Ви навчитесь?
•

розвинути

здібності,

які

Що Ви здобудете?
• Широку освіту – логічний та аналітичний
спосіб

мислити,

досвід

у

програмуванні,

проведенні експериментів та командної роботи.
• Вивчення фізики дає Вам значні можливості та
знання, які мають вагоме значення навіть у
сьогоднішньому мінливому світі, дає вам
перевагу в інших, менш вимогливих галузях
досліджень.
• Ви отримаєте досвід проведення фізичних
експериментів, комп'ютерного моделювання
процесів і роботи в якості теоретика, який
можна застосувати не тільки в роботі в галузях
фізики, астрономії і астрофізики зірок,

наукових дослідженнях і розробці наночастинок,
магнітних, мініатюрних квантових та інших цікавих
матеріалів, біомедицині й біофізиці або в ядерній і
суб’ядерній фізиці − але Ваші знання також будуть
затребувані,

наприклад,

в

розробці

сучасного

програмного забезпечення в банківській справі, в
технічній

та

виробничої

практиці

високотехнологічних фірм.
•

Переваги, такі як знайомство з національним

середовищем,

нові

контакти

в

науковому

співтоваристві за межами лабораторії (які відсутні для
багатьох студентів зарубіжних університетів) при
збереженні якості освіти на міжнародному рівні.

Крім того!
Вступайте до нас, щоб опанувати професію ВЧИТЕЛЯ математики, фізики,
інформатики, біології, хімії, географії!

Чому ви будете навчатися?
•

Ви отримаєте гарні засади науково-дослідної роботи та будете в змозі самі обирати майбутню
кар’єру.

•

Ви набудете гарних комп’ютерних та мовних навичок.

•

Ви володітиме інноваційними методиками викладання та навчитеся ефективно проводити
дослідження.

•

Дізнаєтеся на практиці, що таке бути вчителем, і не лише у Словаччині.

•

Вас залучатимуть до популяризації науки, до роботи з талановитою молоддю, ви навіть зможете
керувати творчим предметним гуртком.

•

Ви зможете спостерігати власне навчання поглядом професіонала.
Що ви отримаєте завдяки навчанню у нас?

•

Високоякісні знання у поєднанні із глибоким розумінням вивченого.

•

Різноманітні навички наукової роботи, корисні і в повсякденному житті.

•

Інноваційні підходи до викладання і здатність вчити сучасно.

•

Освітні і психологічні здібності, які є корисними в житті.

•

Широкий вибір варіантів працевлаштування від початкової школи до університету.

•

Ви будете готові використовувати отримані знання та кваліфікацію в науковій роботі, ІТ сфері,
роботі з людьми, маркетингу, логістиці, та ін.

•

Здатність залишатися гнучким у навчанні і бути молодим серцем протягом усього життя.
Чому вам варто обрати навчання у нас?

• Освітні технології, які ми використовуємо при підготовці до професії вчителя, базуються на
успішному досвіді високоякісного навчання.
• Ми застосовуємо інтерактивні методи навчання, дослідницький підхід, наші методики
спираються на передові дидактичні дослідження.
• Ми дбаємо про освітній і професійний розвиток вчителів.
• Ми працюємо з обдарованою молоддю, викладаємо в загальноосвітніх школах.
• Ми маємо гарні міжнародні контакти в дидактиці з усіх предметів та дисциплін.
• Ми використовуємо знання та навички, надбані за рахунок участі в міжнародних проектах.
• У нас найсучасніші дидактичні технології та навчальні лабораторії, які постійно оновлюються.
• Ми орієнтовані на захоплююче та неформальне навчання.
Наші сторінки: http://physics.karazin.ua/ua/ , http://ufv.science.upjs.sk/studium.php?lang=en

Приступили до участі в міжнародній програмі студентського обміну студенти кафедри фізики низьких температур і
кафедри астрономії та космічної інформатики. Протягом семестру вони навчаються на фізико-технічному факультеті
Казахського національного університету імені аль-Фарабі. Цей університет є потужним вищим навчальним закладом Середньої
Азії. За результатами досліджень міжнародної організації «GreatValueColleges» він увійшов до 50-ти технологічно найбільш
розвинутих університетів світу.

Наші студенти беруть активну участь у Регіональних, Всеукраїнських і Міжнародних (у тому числі закордонних)
наукових конференціях, де виступають із доповідями про результати власних наукових досліджень.

Протягом навчання студенти фізичного факультету одержують не тільки звичайні та підвищені стипендії, але й мають
можливість здобути Президентську стипендію, стипендії різних благодійних фондів, зокрема фонду Ю. Сапронова, фонду
І.Є. Тарапова, а також іменні стипендії: імені академіка І.М. Ліфшиця, імені академіка М.П. Барабашова. Наші студенти
одержують стипендії фонду Леонарда Ейлера (Німецька служба академічних обмінів DAAD) у рамках співробітництва з
університетами Дуйсбург-Ессена і Бохума (Німеччина), стипендії фонду Вишеградського для навчання у ВНЗ Польщі, Чехії,
Угорщини, стипендії від ERASMUS тощо.
Висока якість підготовки студентів фізичного факультету підтверджується перемогами на престижних олімпіадах із
фізики, астрономії та астрофізики, теоретичної механіки, успішними виступами на конкурсі студентських наукових робіт,
студентському турнірі фізиків. Майже кожного року студенти фізичного факультету перемагають на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт.

2009 рік
Проведена студентська наукова конференція СНТ «Фізика і науково-технічний прогрес», зроблено 27 доповідей.
У співавторстві зі студентами опубліковано 13 наукових статей і зроблено 24 доповіді на наукових конференціях.
Студентка 5-го курсу Н. В. Хоткевич – стипендіат стипендії Президента України.
Студент 4-го курсу А. Пулькін – стипендіат стипендії Прем’єр-міністра України.
Студент 4-го курсу С. Кофанов – стипендіат стипендії імені акад. І.М. Ліфшиця.
Студентка 4-го курсу М. Соляник посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук.
Студент 4-го курсу А. Пулькін посів перше місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
Студент 2-го курсу А. Божко посів друге місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
Студент 4-го курсу І. Левандовський посів друге місце на Міжнародній олімпіаді з астрономії; 3-х кратний призер
Всеукраїнських олімпіад з астрономії; стипендіат стипендії Президента України. У 2008 році Міністр освіти і науки України
нагородив студента Іллю Левандовського іменним годинником як призера Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики.
Того ж року Ілля Левандовський отримав подяку від Прем’єр-міністра України за високі досягнення у навчанні.
2010 рік
Проведена студентська наукова конференція СНТ «Фізика і науково-технічний прогрес», зроблено 27 доповідей.
У співавторстві зі студентами опубліковано 6 наукових статей і зроблено 22 доповіді на наукових конференціях.
Студент 2-го курсу А. Божко посів перше місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
Студент 4-го курсу А. Пулькін посів шосте місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
Студент 4-го курсу І. Левандовський посів сьоме місце Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт студент 4 курсу С. Кофанов – перше місце, студент 5 курсу
О. Лемець – ІІІ премія. Команда фізичного факультету посіла ІІІ місце на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків.
Студентка 5-го курсу фізичного факультету К. Лоза посіла І місце за кращу доповідь на україно-німецькому симпозіумі
фізики и хімії наноструктур та нанотехнології, 6-10 вересня 2010 року, м. Берегове, АР Крим.
Студентка 5-го курсу Н. В. Хоткевич – стипендіат стипендії Президента України.
Студент 4-го курсу А. Пулькін – стипендіат стипендії Прем’єр-міністра України.
Студент 4-го курсу С. Кофанов – стипендіат стипендії імені акад. І.М. Ліфшиця.

2011 рік
Проведена студентська наукова конференція СНТ «Фізика і науково-технічний прогрес», зроблено 15 доповідей.
У співавторстві зі студентами опубліковано 6 наукових статей і зроблено 22 доповіді на наукових конференціях.
Студент 3-го курсу А.О. Божко посів ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики; диплом за 8-е місце на
Міжнародній олімпіаді студентів із теоретичної механіки.
Студент 1-го курсу О.О. Майстренко посів ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики; диплом за 10-е
місце на Міжнародній олімпіаді студентів із теоретичної механіки.
На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт студент 5-го курсу В. Червоний – І місце, студентка 5-го курсу
К. Лоза – ІІ, студент 3-го курсу П. Сухомлін – ІІІ місце.
Команда фізичного факультету посіла ІІІ місце на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків.
Студент 3-го курсу А. О. Божко – стипендіат стипендії Президента України.
Студент 1-го курсу О. О. Майстренко – стипендія ім. Барабашова.
Студент 4-го курсу С. А. Ануфрієв – стипендіат стипендії імені акад. І.М. Ліфшиця.
2012 рік
Молодий науковець фізичного факультету А. Гончаренко посів І місце за кращу доповідь на 4му німецько-українському
симпозіумі фізики и хімії наноструктур та нанотехнології, 18-20 вересня 2012 року, м. Ільменау, Німеччина.
Студент 4-го курсу А.О. Божко посів І місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики; диплом за 8-е місце на
Міжнародній олімпіаді студентів із теоретичної механіки.
Студент 2-го курсу О.О. Майстренко посів ІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з теоретичної механіки;
диплом за 10-е місце на Міжнародній олімпіаді студентів із теоретичної механіки.
2013 рік
Команда школярів, яку підготував доцент кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця З.О. Майзеліс за
участі студентів фізичного факультету, у 2013 році перемогла на Міському турнірі юних фізиків.
2013 року у місті Луцьк відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Фізика" (за
напрямом підготовки і спеціальністю "Фізика"). Студенти фізичного факультету 5-го курсу Божко Андрій та 3-го курсу
Майстренко Олексій отримали дипломи ІІ ступеня. Крім того, вищезазначені студенти були нагороджені грамотами за
найкраще рішення завдань теоретичного туру.
Команда фізичного факультету посіла ІІІ місце на XII Всеукраїнському студентському турнірі фізиків. Друге місце у
персональному заліку на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків у 2013 р. посіла студентка 4-го курсу Г.С. Бессонова.
Студентка 5-го курсу фізичного факультету К.О. Кравченко одержала стипендію благодійного фонду Юрія Сапронова.

2014 рік
Докторант кафедри фізики низьких температур, канд. фіз.-мат. наук О.В. Добровольский у 2014 р. опублікував 13 статей у
авторитетних закордонних журналах.
Студент В. Чеча нагороджений за кращу доповідь на 16-й Міжнародній науковій конференції "Астрономічна школа
молодих вчених" (29-31 травня 2014г.).
Команда фізичного факультету посіла ІІ місце на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків.
Команда школярів, яку підготував доцент кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця З.О. Майзеліс за
участі студентів фізичного факультету, в 2014 році здобула перемогу на XXIII Всеукраїнському турнірі юних фізиків.
Студенти фізичного факультету доповідали результати науково-дослідної роботи на конференції СНТ «Фізика та науковотехнічний прогрес» (14 усних і 6 стендових доповідей) та на регіональній ХIV Науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення».
Студенти є співавторами статей у наукових журналах з імпакт-фактором (наприклад, О.О. Майстренко - 3 статті,
М. Р. Вовк - 14 статей).
Студентка 5-го курсу фізичного факультету К.С. Сисолятіна та асистент кафедри астрономію та космічної інформатики
І. Г. Слюсарєв одержали стипендії благодійного фонду Юрія Сапронова.

Серед студентів, зарахованих на перший курс фізичного факультету в 2014 році, Шимків Дмитро − І місце на
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році, Савченко
Олег − ІІ місце на всеукраїнській олімпіаді з фізики, Яловега Владислав − ІІІ місце на обласному конкурсі-захисті науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році, Зайцева Вікторія − І місце на обласному конкурсізахисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році, Пістунова Катерина − ІІ місце на
обласному конкурсі - захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році, Дергачова
Анна − І місце на всеукраїнському турнірі юних винахідників 2014 року.

2015 рік
Команда школярів, яку підготував доцент кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця З.О. Майзеліс за участі
студентів фізичного факультету, у 2015 році взяла участь у Міжнародному турнірі юних фізиків у Тайланді.
За підсумками конкурсу 2015 р., проведенного відділеннями Національної академії наук України, Президія НАН України
присудила премію Лях Вікторії Михайлівні, студентці кафедри фізики кристалів фізичного факультету за наукову роботу
"Плазмонне посилення люмінесценції молекулярних нанокластерів".

14–16 листопада 2015 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проходив ХІV
Всеукраїнський студентський турнір фізиків, в якому взяли участь 12 команд з університетів Вінниці, Києва, Львова та Харкова.
Каразінський університет представляли чотири команди, кожна з яких досягла високого результату. Команда «Дитячий садок»
фізико-технічного факультету (Юлія Балькова, Орина Іваштенко, Микита Кізілов, Дар’я Распопова, Марія Склярова, капітан —
Богдан Біденко, керівник команди — доцент Олексій Голубов) і команда «Момент інерції» фізичного факультету (Максим
Мазанов, Ігор Сікачина, Микита Роговой, Тетяна Шаламаєва, Дмитро Шимків, капітан — Вікторія Зайцева, керівник
команди — доцент Захар Майзеліс) поділили друге місце.

2016 рік
У червні 2016 року проходив 29-й Міжнародний турнір юних фізиків IYPT–2016. У турнірі взяли участь команди
з 29 країн світу. Під час п’яти раундів команда Харківського ліцею № 161 «Імпульс» зустрілась із 11 суперниками, тричі
перемогла, двічі була другою. За результатами змагань команда у складі керівника, доцента кафедри теоретичної фізики імені
академіка І. М. Ліфшиця фізичного факультету Захара Майзеліса, ліцеїстів Світлани Гринченко, Ольги Зайцевої, Григорія
Овчаренка, Євгена Мельника та Назара Пивовара стала бронзовим призером. Це найкраще досягнення української команди
в історії турніру.

На фізичний факультет Каразінського університету вступила випускниця Харківського ліцею № 161 «Імпульс», призерка
29-го Міжнародного турніру юних фізиків Ольга Зайцева. Вона має високі досягнення у галузі фізики. Зокрема, цього року:
друге місце на Харківській обласній олімпіаді та бронзова медаль Міжнародного турніру юних фізиків.
Фізичний факультет обрав випускник Харківського фізико-математичного ліцею № 27, переможець Міжнародної
олімпіади з фізики Олександр Ніколаєнко. Серед досягнень Олександра – перше місце на Харківській обласній олімпіаді
та срібна медаль Міжнародної олімпіади 2016 року.

Із 24 по 28 жовтня в с. Дениші Житомирського району Житомирської області проходив XIІ Всеукраїнський турнір юних
економістів. У турнірі взяли участь 15 команд із дев’яти регіонів України. Харків представляли 6 команд. Збірні команди
Московського ("Бізнес-сила"), Київського та Індустріального районів нагороджені дипломами ІІІ ступеня. Команда ХГ № 46
імені М.В. Ломоносова «Золотий запас» посіла ІІ місце. Студент фізичного факультету Владислав Яловега вже третій рік
поспіль працює у складі журі від Харкова. Він нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України за плідну працю,
роботу з обдарованими дітьми та співпрацю з Інститутом інноваційних технологій та модернізації освіти.

Студенти Андрій Клюйков та Олег Шиленко отримали другу європейську вищу освіту, а саме дипломи магістра в галузі
фізики Університету імені П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина).

Приступили до участі в міжнародній програмі студентського обміну студенти 4-го курсу Руслан Зіневич і Ілля Співак, які
протягом семестру навчатимуться на фізико-технічному факультеті Казахського національного університету імені аль-Фарабі,
що за результатами досліджень міжнародної організації «GreatValueColleges» увійшов до 50-ти технологічно найбільш
розвинутих університетів світу.
Влітку 2016 року студенти фізичного факультету відвідали літню школу Лодзінського технічного університету (Польща).

17 листопада на урочистому засіданні Вченої ради університету, присвяченому 212-ій річниці підписання
Стверджувальної грамоти про заснування Харківського університету, кращі студенти університету були нагороджені відзнакою
Вченої ради. На фізичному факультеті високу нагороду отримав третьокурсник кафедри теоретичної фізики імені академіка
І.М.Ліфшиця Дмитро Шимків.

2017/2018 навчальний рік

Студент 3-го курсу О.С.Дженжеров взяв участь в
молодіжній науково-практичній конференції «Роль
фундаментальних наук у розвитку військових та
промислових технологій: очима молоді», яка
відбулась 14 листопада 2017 р. у Харківському
національному університеті Повітряних Сил імені
Івана
Кожедуба.
За
наукову
доповідь
"Моделювання руху релятивістського заряду в
центральному полі" він був нагороджений
дипломом.

На 9-му Міжнародному студентському турнірі фізиків здобула перемогу об'єднана команда університету: Зайцева
Вікторія, Зайцева Ольга, Сікачина Ігор (фізичний факультет) та Біденко Богдан, Геращенко Кирило, Іваштенко Орина (фізикотехнічний факультет). Керівники команди − доцент кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця Майзеліс Захар
Олександрович та доцент кафедри теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені О.І. Ахієзера Голубов Олексій
Андрійович.

На 26-му Міському турнірі юних фізиків знову перемогла команда ХЛ № 161 "Момент імпульсу", яку підготував доцент
З.О. Майзеліс.

1–5 грудня 2017 року у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» пройшов XVI Всеукраїнський студентський турнір фізиків, у якому взяли участь 15 команд. Серед них — три
команди Каразінського університету, зокрема збірна фізичного та фізико-технічного факультетів «ФФФТ», команда фізикотехнічного факультету «Токонци», збірна фізико-технічного та фізичного факультетів «Двовимірний собака Кружок».
За результатами змагання перемогу отримала команда Каразінського університету (збірна фізичного та фізико-технічного
факультетів) «ФФФТ». У фіналі вона здолала команду фізико-технічного факультету університету «Токонци», а також
фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготував студентів доцент фізичного
факультету Захар Майзеліс. Крім того, цього місяця він привів до перемоги команду і на Всеукраїнському турнірі юних фізиків.
Також до фіналу потрапила команда університету «Токонци» (диплом другого ступеню), до якої увійшли студенти
молодших курсів фізико-технічного факультету: капітан Микита Кізілов — 3 курс, Анастасія Летяк — 2 курс, Євгенія
Геращенко, Олег Іваштенко, Поліна Кофман — 1 курс. Наукові керівники команди — Андрій Гах та Ілля Мисюра.
Дипломом ІІІ ступеня було нагороджено збірну фізико-технічного та фізичного факультетів університету «Двовимірний собака
Кружок», до якої увійшли Михайло Аксьонов, Даніела Глезіна, Сергій Пироженко, Марія Рябоштан, Олексій Шептуха, Дарина
Щербань. Керівник команди — випускниця фізико-технічного факультету Анастасія Гаєва.
Каразінські фізики вже неодноразово демонструють високий рівень знань та підготовки на різноманітних конкурсах,
турнірах, олімпіадах. Зокрема вони вже чотири рази представляли Україну на Міжнародному студентському турнірі фізиків
і чотири рази перемагали: 2011 року в Долгопрудному (Росія) — перше місце, 2014 року в Лозанні (Швейцарія) — друге місце,
2015 року у Варшаві (Польща) — перше місце, 2017 року в Гетеборзі (Швеція) — перше місце.

Доцент фізичного факультету Захар Майзеліс (зліва) з командою-переможницею «ФФФТ»

25–30 березня 2018 року в Сумах пройшла 55 Всеукраїнська олімпіада з фізики серед старшокласників, у якій взяли участь
163 школяра з усіх областей України. Харківську область представляла команда з 12 осіб. Школярів до конкурсу готували
і супроводжували доцент фізичного факультету Захар Майзеліс і доцент фізико-технічного факультет Андрій Гах. Також
значний внесок до підготовки команди зробили вчителі Харківського фізико-математичного ліцею № 27. За результатами
змагання команда Харківської області виборола 5 перших дипломів, 4 других і 1 третій. Крім цього, харків’яни посіли перше
командне місце, а трьох учасників команди запрошено на відбірково-тренувальні збори для формування команди України
на Міжнародній олімпіаді з фізики.
У березні – квітні 2018 року в Каразінському університеті проведено конкурс на кращу студентську групу за підсумками
2017 року.
Організатор конкурсу: Навчальний центр методичної роботи Управління якості освіти.
За результатами конкурсу почесні місця здобули:
– група ТЯ-41 фізико-технічного факультету,
– група ГЦ-42 факультету геології, географії, рекреації і туризму,
– група Ф047 фізичного факультету,
– група ЕВ-31 економічного факультету,
– група СЦ-36 соціологічного факультету,
– група ПС-33 факультету психології.
За високоякісну роботу з підготовки та виховання фахівців відзначено кураторів груп:
– асистента кафедри теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені О. І. Ахієзера фізико-технічного факультету Артема
Наумовця,
– доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Євгенію
Телебєнєву,
– доцента кафедри теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця фізичного факультету Олену Єзерську,
– доцента кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності економічного факультету Дмитра Мангушева,
– доцента кафедри політичної соціології соціологічного факультету Віру Кутирьову,
– доцента кафедри прикладної психології факультету психології Вікторію Москаленко.
Групи-переможці буде нагороджено дипломами університету, старости груп отримають грошову винагороду, а куратори группереможців — грамоти університету і премії.

Група Ф047: Ніна Квітка, Віталій Ткаченко, Анна Журанова, Владислав Яловега,
Вікторія Зайцева, Дмитро Шимків, Володимир Ткаченко.

12 квітня 2018 року в м. Гомель (Білорусь) завершилася IV Міжнародна студентська олімпіада з теоретичної механіки.
За результатами змагання студент фізичного факультету Олександр Ніколаєнко отримав золоту медаль, бронзовою медаллю
нагороджений студент фізичного факультету Максим Мазанов.
Команда університету у складі Олександра Ніколаєнка, Максима Мазанова, а також студента фізико-технічного
факультету Максима Сердюка посіла третє місце у конкурсі «Брейн-ринг» та отримала диплом ІІІ ступеня за перемогу
в теоретичному турі олімпіади.
Підготував команду доцент факультету математики і інформатики Сергій Пославський.

10–14 квітня 2018 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся ІІ етап Всеукраїнської
студентської олімпіади з астрономії та астрофізики. За результатами олімпіади друге місце виборола студентка першого курсу
фізичного факультету Катерина Квасова, третє місце одержав студент третього курсу фізико-технічного факультету Руслан
Тімченко, четверте місце — студентка другого курсу фізичного факультету Анастасія Навоєва, студентка третього курсу
фізико-технічного факультету Дар’я Распопова, студент першого курсу фізико-технічного факультету Костянтин Пестерєв.

20–22 квітня 2018 року в комунальному закладі «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів “Обдарованість”
Харківської обласної ради» за участю викладачів і студентів фізичного та фізико-технічного факультетів Каразінського
університету пройшов ХХІ Всеукраїнський юніорський турнір юних фізиків. У заході взяли участь 12 команд школярів 8–10
класів з Дніпра, Києва, Одеси, Харкова та Херсона. За результатами змагання перемогу здобула команда «Момент імпульсу»
Харківського ліцею № 161 «Імпульс» (керівник команди — доцент фізичного факультету Захар Майзеліс), дипломи першого
ступеня також вибороли команди з Одеси та Харківського університетського ліцею «Ш-кварки» (учасників підготували
випускниця фізико-технічного факультету, переможниця Міжнародного студентського турніру фізиків Анастасія Гаєва
та першокурсниця фізико-технічного факультету Марія Рябоштан).

З подорожі у словацьке місто Кошице повернулася група студентів фізичного і фізико-технічного факультетів, які в складі
об’єднаної команди цього року посідали почесні місця на міжнародних фізичних олімпіадах та турнірах і були премійовані
адміністрацією Університету. Разом із своїм наставником доцентом З.О. Майзелісом вони відвідали фізичний факультет
університету ім. П.Й. Шафарика, мали цікаву екскурсію містом та подивилися, яка чудова природа Словаччини.

У цьогорічному Міжнародному турнірі юних фізиків у Пекіні команда учнів Харківського ліцею № 161 «Імпульс»
виборола срібні медалі, покращивши власний результат позаминулого року, коли посіли 10-е місце серед 29 команд.
До складу команди увійшли Світлана Гринченко (капітан команди), Володимир Мащиць, Григорій Овчаренко, Ілля
Хорошко. Григорій Овчаренко та Світлана Гринченко першим пріоритетом при вступі на навчання вказали фізичний та фізикотехнічний факультети Каразінського університету відповідно.
Підготовкою учасників займалися студентки фізичного факультету Вікторія та Ольга Зайцеви і доцент фізичного
факультету Захар Майзеліс.

Рішенням Вченої ради Харківського національного університету затверджено кандидатури студентів на призначення
стипендії Президента України в І семестрі 2018/2019 навчального року та стипендіїї Верховної Ради на 2018/2019 навчальний
рік. Серед 9 студентів університету − 3 студенти фізичного факультету.

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ
Фізичний факультет відомий не тільки фундаментальною освітою, але й прекрасними традиціями. Наші студенти вміють
плідно працювати та виборювати престижні призи та нагороди, але вони ще вміють цікаво проводити свій вільний час. Щорічно
проводяться свято-ритуал «Посвячення в студенти». Студенти завжди вдало беруть участь в конкурсі самодіяльної творчості
для першокурсників «Альма матер» та конкурсі «Міс університет». Відомі колективи шоу-балету «Контраст», фольклорного
гурту «Веснянки», КВК та клубу інтелектуальних ігор «Фенікс» завжди відкриті для студентства. Продовжується традиція
літературно-гітарних вечорів, де учасники представляють свої нові вірші й пісні. Велика увага приділяється жанрам хорового та
сольного співу, сучасним естрадним та спортивним танцям. Але вже багато років візитною карткою фізичного факультету є
святкування Дня факультету, в рамках якого проходять прес-конференція викладачів зі студентами, факельна хода до джерела у
Ботанічному саду та великий концерт гостей і господарів.

Щодо спортивного життя, то фізичному факультету теж є чим пишатися. В рамках студентської спортивної олімпіади вже
традиційним стає посідання призових місць в загальному рейтингу. Цьому сприяє наявність чудової спортивної бази. Тенісний
клуб «Унікорт» містить 13 відкритих кортів із ґрунтовим та жорстким покриттям та розкішний тенісний палац, в якому
розміщено корти та тренажерний зал. Студенти фізичного факультету мають можливість займатися у 15 спортивно-оздоровчих
секціях навчально-спортивного комплексу «Каразінський»: баскетбол, волейбол, бокс, кікбоксінг, теніс, настільний теніс,
фехтування, футбол, міні-футбол, легка атлетика, пауерліфтінг, фітнес, боротьба самбо, спортивне орієнтування, шахи. Заняття
та тренуваннях проводять висококваліфіковані викладачі. Команда спортсменів фізичного факультету вже багато років стає
призером Спартакіади університету, і особливо приємно, що відбувається це не за рахунок якихось залучених легіонерів. Так
що можна сказати, що наші студенти − справжні представники Студентського Спорту.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра деякі студенти фізичного факультету навчалися за фахом у
магістратурі в Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Швеції тощо, здобували освіту за програмою з фінансової
математики (м. Ульм, Німеччина).

Здобувши освітньо-кваліфікаційного рівень магістра, випускники фізичного факультету продовжують навчання в
аспірантурі за спеціальностями «фізика твердого тіла», «магнетизм», «оптика, лазерна фізика», «теоретична фізика», «фізика
низьких температур», «надпровідність», «геліофізика і фізика Сонячної системи», «астрофізика і радіоастрономія»,
«астрометрія і небесна механіка» тощо у Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна, наукових установах
Національної академії наук України, університетах та наукових установах Польщі, Словаччини, Бельгії, Німеччини, Франції,
Швеції, Англії, Сполучених Штатів Америки, Канади тощо.

Інститут низьких температур та структурних
досліджень ім. В. Тшебятовського Польскої
Академії Наук (Вроцлав)

Університет імені Павла Йозефа Шафарика
(Кошице, Словаччина)

Випускники фізичного факультету мають можливість працевлаштуватися за фахом у Харківському національному
університеті імені В. Н. Каразіна, інститутах Національної академії наук України (НАНУ) м. Харкова (Фізико-технічному інституті
низьких температур (ФТІНТ) імені Б. І. Вєркіна, ННЦ “ Харківський фізико-технічний інститут ”, Інституті електрофізики, НТК
“ Інститут монокристалів ”, Інституті радіофізики і електроніки ім. В. Я. Усикова, Інституті радіоастрономії) та інших міст України,
науково-виробничих підприємствах, об’єднаннях та фірмах; можуть працювати викладачами у вищих навчальних закладах м.
Харкова та інших міст України.
Факультет має тісни зв’язки з цілим рядом закордонних навчальних та наукових закладів, де є можливості для
працевлаштування випускників. Серед наших закордонних партнерів є, зокрема, науково-дослідний центр «Демокрітос»
(м. Афіни, Греція), фізичний факультет Університету Ексетера (Англія), Інститут фізики Університету ім. Й.В. Гете (Франкфурт,
Німеччина), Інститут фізики твердого тіла Університету Фрідріх Шиллер (м. Йєна, Німеччина), університети
Дуйсбург-Ессена, Бохума та Мюнстера (Німеччина), Інститут металів у Дюссельдорфі (Німеччина), Інститут ім. Лейбніца (Росток,
Німеччина), Інститут фізики Університету ім. П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина), Центр високих тисків Польської Академії
наук, Інститут низьких температур та структурних досліджень Польської Академії наук (м. Вроцлав), Університет науки та
технології (м. Краків, Польща), Bar-Ilan University (Ізраїль), університет Аріеля (м. Аріель, Ізраїль), Вища школа Франції Ecole
Polytechniqe (Париж), Лабораторія приладобудування для астрофізичних досліджень (м. Медон, Франція), Массачусетський
Інститут технології (США); Michigan State University (USA), University of Utah SaltLake City (USA), University of Texas at Austin
(USA), фізичний факультет Університету провінції Нью-Брансуік (Секвілл, Канада), McGill-університет (Канада),
фізико-технічний ф-т Казахського національного університету ім. аль-Фарабі та інші. Показовим прикладом є те, що наші
випускники працюють на Великому адронному колайдері в Європейському центрі ядерних досліджень, у Лос-Аламоській національній
лабораторії Міністерства енергетики США.

Кафедра астрономії та космічної інформатики має широкі зв’язки з багатьма науковими установами України, США, Німеччини,
Франції, Італії, Швеції, Фінляндії, Іспанії, Польщі, Чехії, Японії тощо. Астрономи співпрацюють з космічними агенціями України,
США (NASA), Європи (ESA). Випускники кафедри працюють у наукових установах України, Білорусії, Казахстану, Грузії,
Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану, Монголії, В’єтнаму, Китаю, Бельгії, Франції, Німеччини, США, Японії, та інших країн.

Науково-метрична база даних SciVerse Scopus оприлюднила в 2013 р. рейтинг молодих учених України. Випускники фізичного
факультету серед кращих п'ятдесяти молодих науковців.

Програма фізичного факультету зі співробітництва вищих навчальних закладів України з роботодавцями, яку було подано на конкурс
«Куда пойти учиться, чтобы найти работу. Листинг вузовских программ: самые перспективные отрасли и профессии», увійшла до переліку
найкращих освітніх програм університетів України (журнал «Фокус» №21 (333) від 24.05.2013 р.).

Наші випускники плідно працюють у сучасних галузях фізики, у тому числі фізики біоматеріалів і медичного
матеріалознавства, астрофізики та астрономії, фінансової математики, комп’ютерного моделювання, IT-технологій тощо.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
На фізичному факультеті були засновані й активно розвиваються всесвітньо відомі наукові школи
− теоретичної фізики,
− фізики твердого тіла,
− фізики низьких температур,
− магнетизму,
− фізики реального кристала,
− фізичної оптики,
− фізики Сонячної системи.
Наприклад, засновниками наукової школи теоретичної фізики в Харківському університеті були видатні вчені – лауреат
Нобелівської та Ленінської премій академік Л.Д. Ландау та лауреат Ленінської премії академік І.М. Ліфшиць.
Сьогодні в центрі уваги дослідників факультету
− квантова теорія поля,
− теорія гравітації,
− теорія конденсованого стану речовини,
− невпорядковані системи,
− нелінійна фізика,
− мезоскопіка, спінтроніка, магноніка,
− сучасні проблеми надпровідності та високотемпературної надпровідності,
− теплофізичні та механічні властивості металів і конструкційних матеріалів при низьких температурах для потреб нової
техніки,
− низьковимірні магнітні та нормальні наносистеми, зокрема вуглецеві та напівпровідникові нанотрубки – перспективні
матеріали сучасних нанотехнологій,
− магнетизм ультрамалих частинок та багатошарових тонких плівок,
− властивості фрустрованих магнітних та електричних систем,
− лазерна фізика,
− оптичні ефекти у нанорозмірних металевих плівках,
− механізми масопереносу в дефектних кристалах,
− механічні, дифузійні та релаксаційні властивості твердих тіл із різною дефектною структурою.

На кафедрі астрономії та та космічної інформатики вивчаються
− взаємодія електромагнітного випромінювання з шорсткими планетними поверхнями,
− хіміко-мінералогічні та геолого-морфологічні властивості поверхонь Місяця і планет за даними наземних спостережень
і космічних експериментів,
− фізичні властивості астероїдів, об’єктів поясу Койпера, комет,
− проблема астероїдної небезпеки та позаземних ресурсів,
− активні процеси у сонячній хромосфері, космічна погода,
− внутрішня будова субзір,
− характеристики найближчих до Сонця зір і будова Галактики,
− проблеми фундаментальної астрометрії.
Проводяться спостереження явищ гравітаційного лінзувания квазарів галактиками та розробка методів покращення
кутової роздільної здатності наземних телескопів. Здійснюється дистанційне зондування Землі і планет, яке пов’язане з
вирішенням екологічних проблем людства.

Серед практичних розробок останнього часу є
− метод вимірювань показників заломлення діелектриків за допомогою фотоіндукованих періодичних структур,
− метод імплантації наночастинок срібла в оптичне кварцове скло під дією інфрачервоного пучка CO2-лазера,
− нові сучасні технології (кріохімічна та радіаційно-термічна) одержання дрібнодисперсних феритових порошків,
призначених для здійснення високощільного магнітного запису,
− створення елементів магнітної системи колайдера,
− метод керованої вакуумної термічної обробки сталевих виробів тощо.

Розробки в галузі фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства стали підґрунтям для створення унікальних
імплантаційних кальцій-фосфатних наноматеріалів, які за своїм складом, морфологією та структурою близькі до мінеральної
складової твердої тканини хребетних. Післяопераційні дослідження показали, що створені біоматеріали є високоефективними
штучними замінниками кістки та придатні для широкого клінічного застосування.

Наукова продукція кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця складає майже 100 робіт щорічно (статті,
огляди, монографії, навчальні посібники).

Науковці центру «Функціональні матеріали», що працює на базі кафедри фізики кристалів, виграли тендер на
реалізацію проекту в секції «Нові речовини і матеріали»
На засіданні Науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в
університетах» на 2008–2017 роки, яка функціонує при Міністерстві освіти і науки України, було підведено підсумки конкурсу
наукових та науково-технічних проектів. За результатами конкурсу науковці Каразінського університету виграли тендер у
розмірі 800 тисяч гривень (у 2013 році) на реалізацію проекту «Розробка нових композитних середовищ для реєстрації
іонізуючого випромінювання на основі нанодисперсних матеріалів» у секції «Нові речовини і матеріали». Розробкою проекту
займається Науково-навчальний центр «Функціональні матеріали», що працює на базі кафедри фізики кристалів фізичного
факультету. Очолює проект член-кореспондент НАН України, професор Ю.В. Малюкін.
Головною метою проекту є розробка та дослідження характеристик нанодисперсних композиційних сцинтиляторів на
основі пористих матеріалів з введеними у них домішковими іонами та наночастками різної природи, а також тонких
сцинтиляційних плівок на основі матеріалів з високою ефективністю реєстрації теплових нейтронів. У рамках проекту
планується розробити методики отримання пористих матеріалів на основі SiO2 золь-гель матриць, анодованого алюмінію та
колоїдних кристалів з контрольованим розміром пор, а також розробити і вдосконалити існуючі методики отримання
сцинтиляційних нанокристалів та тонких плівок.
Отримані нанокристали будуть інкорпоровані в пористі
матриці, що у подальшому дозволить отримати
композиційні сцинтиляційні матеріали. Введення
нанокристалів у пори проводитиметься як шляхом
пропитування матриць розчином наночасток, так і
шляхом осадження з парової фази. Планується введення
у пористі матриці іонів з високим значенням перетину
захоплення та органічних сцинтиляторів, що дозволить
отримувати ефективні матеріали для реєстрації
теплових нейтронів. У рамках проекту також
заплановано отримання сцинтиляційних плівок на
основі матеріалів з високим вмістом іонів з високим
значенням перетину захоплення (зокрема Gd), що
дозволить отримати ефективні плівкові нейтронні
детектори.
Ці розробки можна використовувати в ядерній
фізиці, фізиці елементарних частинок і в електроніці.

Декан фізичного факультету проф. Вовк Р.В. є координатором від Харківського регіону 7-ї Міжнародної дослідної
програми академічного обміну (IRSES) в рамках проекту NoWaPhen "Новітні хвильові явища в магнітних наноструктурах", що
фінансується Європейською Спільнотою згідно з угодою №: PIRSES-GA-2009-247556.

Співробітництво у галузі фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства кафедри фізики твердого тіла ХНУ
імені В. Н. Каразіна (керівник проф. З.З. Зиман) з університетом Дуйсбург-Ессен, Німеччина (керівник проф. М. Еппле, Інститут
неорганічної хімії), в рамках програми Леонарда Ейлера Німецької служби академічних обмінів ДААД.

Останнім часом одержано гранти для наукової роботи та співпраці з науково-дослідним центром «Демокрітос» (м. Афіни,
Греція), Брайтонським університетом, університетом Ексетера (Велика Британія), Фридріх Шиллер-університетом (Йєна,
Німеччина), грант 823Г/22-13 Armory Research Laboratory (США).
На факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора
фізико-математичних наук. Видається фаховий науковий журнал «Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»».
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