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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів — 3 
 

Вільного вибору 

Модулів — 2 
Галузь знань 

10 Природничі науки 
 

Рік підготовки: 

5-й 

Змістових модулів — 2 

Спеціальність 

104 Фізика та астрономія  

Семестр 

10-й Загальна кількість годин 

— 90 
Лекції 

16 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних — 2 

самостійної роботи 

студента — 3,6 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

маґістр 

Практичні, семінарські 

 

Лабораторні 

16 год. 

Самостійна робота 

58 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить для денної форми навчання 55 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: розуміння сучасних проблем квантової механіки, зокрема проблем побудови теорії 

квантової гравітації, опису квантованості простору на планкіських масштабах 

Завдання: ознайомити студентів з проблемами побудови теорії квантованого простору, 

яка узгоджується з фундаментальними законами та принципами та можливостями їх 

розв’язання. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати основні деформовані алгебри, які описуєть квантованість простору на планківських 

масштабах, проблеми, які виникаютьь в рамках основних типів деформації алгебри 

Гайзенберга, відомі оцінки для величини кванта простору та можливості їх покращення 

вміти: розв’язувати найпростіші задачі з врахуванням квантованості простору на 

планківських масштабах, знаходити оцінки для величини кванта прсотору. 

Для слухачів курсу необхідними є знання з квантової механіки, атомної фізики, 

астрофізики. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Теорія квантованого простору [Theory of quantum space] 

Тема 1. Типи деформованих алгебр (Types of deformed algebras) 

1. Історія виникнення ідеї про модифікацію комутаційних співвідношень для операторів 

координат та імпульсів. (History of idea of modification of commutation relations for 

operators of coordinates and momenta.) 

2. Алгебра з канонічною некомутативністю координат та канонічною некомутативністю 

імпульсів. Рух частинки у сильному магнітному полі. (Algebra with canonical 

noncommutativity of coordinates and canonical noncommutativity of momenta. Motion of a 

particle in strong magnetic field.) 

3. Некомутативні алгебри типу Лі. (Noncommutative algebras of Lie type) 

4. Нелінійні деформовані алгебри. (Nonlinear deformed algebras) 

 

Тема 2. Довжина, площа та об’єм у квантованому просторі (Length, are and volume in 

quantum space) 

5. Мінімальна довжина у квантованому просторі. (Minimal length in quantum space) 

6. Оператор квадрату довжини та його власні значення у квантованому просторі. (SAquared 

length operator and its eigenvalues in quantum space.) 

7.    Отримання виразу для мінімальної площі та мінімального об’єму зі співвідношень 

невизначеностей. (Obtaining of the expression for minimal area and minimal volume from the 

uncertainty relations.) 

8.     Верхня межа для мінімальної довжини. (Upper bound for the minimal length.) 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2. Розв’язання класичних та квантових задач з врахування 

квантованості простору (Solving of classical and quantum problems with taking 

into account space quantization) 
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Тема 3. Одночастинкові задачі у квантованому просторі (One particle problems in quantum 

space) 

9. Вільна частика у квантованому просторі. (Free particle in quantum space) 

10. Eнергія частинки у однорідному полі в рамках різних типів деформованих алгебр, які 

описують квантованість простору на планківських масштабах. (Еnergy of a particle in 

uniform field in the frame of different deformed algebras which describes space quantization 

on the Planck scale.) 

11. Енергетичні рівні гармонічного осцилятора у квантованому просторі. (Energy levels of 

harmonic oscillator in quantum space) 

12. Вплив квантованості простору на енергетичні рівні атома водню. Оцінка величини 

кванта простору. (Influence of space quantization on the energy levels of hydrogen atom. 

Estimation of the value of space quantum) 

 

Тема 4. Фундаментальні проблеми терії квантованого простору (Fundamental problems of 

space quantization theory) 

13. Проблема опису руху системи багатьох частинок, відома  як проблема футбольного 

м’яча у квантованому просторі. (Problem of description of motion of a system of many 

particles, known as soccer-ball problem in quantum space) 

14. Проблема неадитивності кінетичної енергії у квантованому просторі. Принцип 

еквівалентності. (Problem of nonadditivity of the kinetic energy in quantum space. 

Equivalence principle.) 

15. Сферична симетрія у квантованому просторі канонічного типу. (Rotational symmetry in 

quantum space of canonical type) 

16. Проблема порушення симетрії відносно інверсії часу у некомутативному фазовому 

просторі та її розв’язання. (Problem of violation of time reversal symmetry in 

noncommutative phase space and its solution.) 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Теорія квантованого простору 

Тема 1. Типи деформованих алгебр 23 4  4  15 

Тема 2. Довжина, площа та об’єм у квантованому просторі 22 4  4  14 

Разом – зм. модуль1 45 8 
 

8 
 

29 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2. Розв’язання класичних та квантових задач з врахування 

квантованості простору 

Тема 3. Одночастинкові задачі у квантованому просторі 23 4  4  15 

Тема 4. Фундаментальні проблеми терії квантованого 

простору 

22 4  4  14 

Разом – зм. модуль 2 45 8  8  29 

Усього годин 90 16 
 

16 
 

58 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття в курсі не передбачені. 

6. Теми практичних  занять 

Практичні заняття в курсі не передбачені. 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Узагальненні співвідношення невизначеностей  врамках різних типів 

деформованих алгебр 

2 

2 Мінімальна довжина, площа та об’єм у квантованому просторі 2 

3 Вплив квантованості простору на рух частинки в однорідному полі 2 

4 Енергетичні рівні гармонічного осцилятора в однорідному гравітаційному полі у 

квантованому просторі. 

2 

5 Комутаційні співвідношення для координат та імпульсів центра мас у 

квантованому просторі. 

2 

6 Система частинок з осциляторною взаємодією 2 

7 
Рух частинки в однорідному полі у сферично-симетричному квантованому 

просторі 

2 

8 Період руху по колу у некомутативному просторі канонічного типу 2 

 Разом 16 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
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1 Алгебра з деформацією кручення. Алгебра Снайдера та її узагальнення. 2 

2 q-деформована алгебра та її зв’язок з деформованою алгеброю Гайзенберга. 4 

3 Мінімальна довжина у деформованому просторі з довільною функцією 

деформації. 

4 

4 Представлення для операторів координат та імпульсів, які задовольняють 

деформовані комутаційні співвідношення. 

4 

5 Верхні межі для величини кванта простору, отримані на основі досліджень 

зміщення перигелію Меркурія. 

4 

6 Обмеження на  параметр імпульсної некомутативності 4 

7 Оператор квадрату довжини у сферично-симетричному некомутативному 

просторі 

4 

8 Співвідношення невизначеностей у просторі зі збереженою симетрією відносно 

інверсії часу та мінімальна довжина 

2 

9 Система двох частинок з осциляторною взаємодією у некомутативному 

просторі. 

2 

10 Енергетичні рівні системи N гармонічних осциляторів у квантованому 

фазовому просторі канонічного типу. 

4 

11 Вплив некомутативності координат та некомутативності імпульсів на спектри 

екзотичних атомів. 

4 

12 Точно розв’язувані задачі у просторі з мінімальною довжиною. 4 

13 Проблема  футбольного м’яча у просторі з деформацією кручення 2 

14 Проблема опису руху системи багатьох частинок у просторі з узагальненою 

деформованою алгеброю Гайзенберга 

4 

15 Принцип еквівалентності  у просторі з узагальненою деформованою алгеброю 

Гайзенберга 

4 

16 Симетрійні особливості квантованого простору 4 

 
Разом  58 

 

10. Методи навчання 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Нові задачі квантової механіки» застосовують 

такі методи навчання:  

 Наочні: виведення на дошці основних співвідношень під час лекцій та лабораторних 

занять; 

 Практичні: завдання для лабораторних занять. 
 

11. Методи контролю 

Контроль засвоєння матеріалу включає поточний контроль (підсумкове тестування за 

двома змістовими модулями, по 20 балів), оцінку роботи на лабораторних заняттях (10 балів) — 

разом за семестр 50 балів. Заліковий бал дорівнює семестровій оцінці, помноженій на 2. 

Сумарна оцінка, таким чином, виставляється за 100-бальною шкалою. 

 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

1. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

 

Робота на практичних 
Сума 

Змістовий модуль  

1 

Змістовий модуль  

2 

 
 

Т1, Т2 Т3, Т4   

20 20 10 50х2=100 
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Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90–100 А 2. Відмінно   Відмінно 
 

 

 

4. Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

  

 

13. Методичне забезпечення 

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма курсу, робоча навчальна 

програма, тестові завдання для модульного контролю. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. H. Snyder, Phys. Rev. 71, 38 (1947). 

2. Х. П. Гнатенко, Фізичні проблеми у некомутативному просторі. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2017.  

3. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. The Soccer-ball problem in quantum space // TASK 

Monograph series in science and technology 2020.  

4. Gnatenko Kh. P., Samar M. I., Tkachuk V. M. Time-reversal and rotational symmetries in 

noncommutative phase space // Phys. Rev. A. 99, 012114 (2019). 

5. Gnatenko Kh. P. Parameters of noncommutativity in Lie-algebraic noncommutative space // 

Phys. Rev. D. 99, 026009 (2019). 

6. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Weak equivalence principle in noncommutative phase space 

and the parameters of noncommutativity // Phys. Lett. A. 381, 2463 (2017). 

7. C. Quesne, V. M. Tkachuk. Harmonic oscillator with nonzero minimal uncertainties in both 

position and momentum in a SUSYQM framework // J. Phys. A 36, 10373 (2003). 

8. B. Bagchi, A. Banerjee, C. Quesne, V. M. Tkachuk. Deformed shape invariance and exactly 

solvable Hamiltonians with position-dependent effective mass // J. Phys. A 38, 2929 (2005). 

9. C. Quesne, V. M. Tkachuk. Composite system in deformed space with minimal length // Phys. 

Rev. A 81, 012106 (2010). 

10. V. M. Tkachuk. Deformed Heisenberg algebra with minimal length and the equivalence 

principle Phys. Rev. A 86, 062112  (2012). 

Допоміжна 

1. M. M. Stetsko, V. M. Tkachuk. Perturbation hydrogen-atom spectrum in deformed space with 

minimal length // Phys. Rev. A. 74, 012101 (2006). 

2. T. V. Fityo, I. O. Vakarchuk, V. M. Tkachuk One dimensional Coulomb-like problem in 

deformed space with minimal length // J. Phys. A: Math. Gen. 39, 2143-2149  (2006). 

http://www.ktf.franko.lviv.ua/users/khrystya/index_ua.html
http://www.ktf.franko.lviv.ua/books/Gnatenko-FPNP.pdf
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3. C. Quesne, V.M. Tkachuk. More on a SUSYQM approach to the harmonic oscillator with 

nonzero minimal uncertainties in position and/or momentum // J. Phys. A 37, 10095-10114 

(2004). 

  

15. Інформаційні ресурси 

1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org 

2. Arxiv  https://arxiv.org/ 

  

 

 

http://www.wikipedia.org/
https://arxiv.org/

