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Neutrinos and astroparticle physics 
 
Анотація:  Нейтринна фізика належить до дисциплін, які переживають зараз активний розвиток у 
зв’язку з будівництвом нових великих установок, які мають рекордні чутливості.  Цей курс  охоплює 
базові  професійні навички в сфері фізики високих енергій та ядерної фізики. Курс Neutrinos and 
astroparticle physics включає роботу із експериментальними даними, що від дозволяють отримати 
практичний досвід в обробці результатів вимірювань сучасних експериментів. Інструменти 
моделювання допоможуть краще зрозуміти роботу сучасних надчутливих детекторів.  Курс тісно 
пов'язаний із фізикою елементарних частинок при високих енергіях, ядерною фізикою і сучасними 
теоріями в рамках Стандартної моделі і поза нею. 
Кількість кредитів: 4  
Викладач: Аушев Володимир Єгорович, доктор фіз.-мат. наук,  доцент кафедри ядерної фізики. 
Мета навчальної дисципліни: надання аспірантам необхідних знань і розуміння стану досліджень в 
сучасній фізиці нейтрино, а також сучасні уявлення про утворення частинок і атомних ядер в зірках і 
космічних променях.  
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати:  
Основні  властивості і фізичні параметри нейтрино, класичні експерименти, в яких були відкриті ці 
частинки і доведено існування різних типів нейтрино. Принцип детектування нейтрино різних типів в 
різних діапазонах енергій. Використання  одно - і двохфазних часо-проекційних камер на аргоні і 
ксеноні. Ядерні реакції синтезу за участю легких елементів. Особливості протікання (n,γ)- реакцій, 
властивості β- і α-активних ядер.  

Аспірант повинен вміти:  проводити розрахунки потоків нейтрино і ядерних реакцій, знаючи перерізи 
цих процесів, або вміти визначати перерізи із експериментальних даних, використовуючи сучасні 
теорії, засоби і методи розрахунків і комп’ютерного моделювання. 
Змістові модулі:  

Тема 1. Поширеність елементів у Всесвіті і в Сонячній системі. Відмінності поширеності 
деяких елементів в космічних променях.  
Тема 2. Фізичні положення, покладені в основу сучасної фізики нейтрино. 
Тема 3. Дозірковий період утворення протонів, нейтронів і альфа-частинок.  
Тема 4. Особливості синтезу елементів до заліза і нікелю. CNO- та інші цикли.  
Тема 5. Роль нейтронів в утворенні важких елементів.  
Тема 6. Проблема маси нейтрино. 
Тема 7. Осциляції нейтрино. Нейтринні потоки від різних джерел. 
Тема 8. Найважливіші сучасні нейтринні експерименти. Роль наукових центрів Фермілаб і ЦЕРН 
в цих експериментах. 

Мова викладання: англійська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.11 читається на другому році навчання.  
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 48 годин аудиторних занять (36 год. – лекційні заняття, 
8 год. – практичні заняття, 4 години – консультація), 72 годин самостійної роботи.  
 


