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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Атомна і ядерна фізика» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» галузі знань _01 

Освіта, спеціальності  014 Середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни є  фізичні властивості мікроміру і квантових явищ на атомно-

молекулярному рівні, будова і властивості ядра експериментальні методи досліджень властивостей 

мікроміра, сучасна фізична картина світу. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з механікою, електромагнетизмом, молекулярною фізикою, 

оптикою, з елементарною та вищою математикою, диференціальним і інтегральним обчисленням, з 

лінійною алгеброю, комплексними числами і тригонометричними функціями. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Атомна і ядерна фізика» є опанування прийомами 

і методами фізичної науки, формування фундаментальних базових знань атомної фізики, вироблення 

навичок самостійного вивчення наукової літератури з фізики та інших природничих дисциплін і 

набуття умінь застосовувати знання на практиці. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Атомна і ядерна фізика» є викладання 

експериментальних основ квантової фізики розвиток умінь і навичок аналізувати фізичні явища і 

властивостей мікроміру (якісний підхід)  обумовлених, в основному, електронними оболонками 

атомів і молекул і описувати їх за допомогою аналітичних співвідношень (кількісний підхід), 

отримання досвіду виконання експериментальних досліджень і обробки результатів вимірювань. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

сучасні відомості про атомну будову речовини, основнім закони, теорії, принципи атомної 

фізики, їх історію розвитку, математичний опис на основі квантовій фізики, методи 

експериментального дослідження і демонстрації та практичного використання; 

вміти: 

осмислювати и інтерпретувати основні положення атомної фізики, розв’язувати практичні і 

теоретичні задачі в об’ємі курсу, оцінювати порядки фізичних величин, використовувати одержані 

знання в інших областях науки і техніки. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  7  кредитів ЄКТС 210 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Квантові властивості випромінювання 

Тема 1.1. Предмет і завдання атомної фізики, її місце серед інших фізичних наук. 

Короткий історичний нарис розвитку сучасних уявлень про будову атома Фотоелектричний 

ефект. Дослідження О.Г.Столєтова. Квантова теорія фотоефекту. Фотоелементи та їх застосування. 

Тема 1.2. Ефект Комптона. Фотонна теорія світла. 

Світло як потік фотонів. Маса та імпульс фотонів. Досліди С.І. Вавилова. Досліди Боте і 

Вавілова. Тиск світла згідно квантовій фізики. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Досліди 

П.М. Лебедєва. Дуалізм світла. 

Тема 1.3. Теплове випромінювання. 

Закони теплового випромінювання. Модель абсолютно чорного тіла.  Формула Релєя–Джинса. 

Ультрафіолетова катастрофа. Формула Планка. Оптичні пірометри. 

Моруль 2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Хвильові властивості мікрочастинок 

Тема 2.1. Хвильові властивості частинок. 
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Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Хвильові властивості мікрочастинок. Дифракція 

електронів. Хвилі де Бройля. Досліди Девісона і Джермера. Співвідношення невизначеностей 

Гейзенберга. Основні уявлення квантової механіки. Хвильова функція та її фізичний зміст. 

Тема 2.2. Основи квантової механіки. 

Рівняння Шредінгера. Принцип суперпозиції в квантовій механіці. Найпростіші задачі 

квантової механіки: частинка в нескінченно глибокій одновимірній потенціальній ямі; квантування 

енергії лінійного гармонічного осцилятора; проходження частинки через потенціальний бар'єр 

(тунельний ефект). 

Модуль 3. Будова атомів і молекул 

Тема 3.1. Спектральні серії випромінювання атомів. 

Модель атома Томпсона. Досліди Резерфорда. Постулати Бора. Атом водню по Бору. 

Квантово-механічна інтерпретація постулатів Бора. Принцип відповідності. Дослід Франка і Герца. 

Класична модель атома. 

Тема 3.2. Рівняння Шредінгера для атома водню. 

Квантування енергії, моменту імпульсу і проекції моменту імпульсу. Фізичний зміст 

квантових чисел. Досліди Штерна і Герлаха. Спін і магнітний момент електрона. Квантові числа 

електрона в атомі. Векторна модель атома і систематика атомних станів. Загальні принципи зв’язку 

Рассела-Саундерса і j—j зв’язки. Принцип Паулі. 

Тема 3.3. Атом в зовнішньому магнітному полі. 

Гіромагнітне відношення для орбітальних моментів. Магнетон Бора. Аномальне гіромагнітне 

відношення для спіна. Розрахунок фактора Ланде Енергія атома в магнітному полі. Нормальний і 

аномальний ефект Зеемана. 

Тема 3.4. Принцип Паулі. Електронні шари складних атомів. Періодична система елементів 

Д.І. Менделєєва. 

Рентгенівське випромінювання. Дослідження І.П. Пулюя. Гальмівне і характеристичне 

рентгенівське випромінювання та їх спектри. Закон Мозлі. Застосування рентгенівських променів. 

Поняття про хімічний зв'язок і валентність. Будова молекул. Молекулярні спектри. Комбінаційне 

розсіяння світла. Люмінесценція. Правило Стокса. Спонтанне і індуковане випромінювання. 

Квантові генератори (лазери) і їх застосування. 

Модуль 4. Квантові явища в твердих тілах 

Тема 4.1. Основи фізики твердого тіла. 

Класифікація твердих тіл по типах хімічних зв’язків. 

Тема 4.2. Основи зонної теорії твердих тіл. 

Основи зонної теорії твердих тіл. Рух електронів в періодичному полі решітки. Зони 

Брилюена. Метали, напівпровідники, діелектрики. Високотемпературна надпровідність. 

Модуль 5. Фізика атомного ядра. Фізика елементарних частинок. Фундаментальні взаємодії 

Тема 5.1. Методи реєстрації елементарних частинок. Прискорювачі заряджених частинок. 

Тема 5.2. Склад ядра. 

Заряд і масове число ядра. Енергія зв'язку ядер. Дефект маси. Момент імпульсу і магнітний 

момент ядра. Ядерні сили. Моделі атомного ядра. 

Тема 5.3. Ядерні реакції. 

Ядерні реакції під дією α -частинок, протонів, нейтронів, дейтронів і γ-квантів. Штучна 

радіоактивність. Трансуранові елементи. Поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу. Ядерні 

реактори на теплових і швидких нейтронах. Застосування радіоактивних ізотопів. Ядерна енергетика. 

Реакції термоядерного синтезу, умови їх здійснення. Керований термоядерний синтез. 

Тема 5.4. Фізика елементарних частинок. 

Загальні відомості про елементарні частинки. Класифікація елементарних частинок. 

Фундаментальні взаємодії. Лептони і адрони. Мезони і баріони. Поняття про кварки. Кваркова 

модель адронів. 

Тема 5.5. Сучасна фізична картина світу. Роль українських вчених у розвитку фізики. 
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3. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль знань здійснюється  на лабораторних і практичних заняттях опитуванням  і перевіркою 

розв’язку  задач,  відповідями на колоквіумі, тести. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. И.В.Савельев. Курс загальної фізики, т. 3. М: Наука, , 1987,  -318 с.                         

2. І.М.Кучерук, В.П.Дущенко. Оптика. Квантова фізика. Київ: Вища школа, 1991,  -464с 

3. Д.В.Сивухин. Атомная и ядерная физика, в 2-х частях, ч.1. Атомная физика, -М: Наука, 

1986, - 416 с.  

4. Е.В. Шпольський. Атомна фізика, т.1. Вступ в атомну фізику. -М: Наука, 1984,-552 с.  

5. Е.В. Шпольський. Атомна фізика, т.2. Основи квантової механіки і будова електронної 

оболонки атома. -М: Наука,1984, -438 с.  

6. А.Г.Чертов, А.А.Воробьев М.Ф Федоров. Задачник по фізике. –М:Высшая школа, 1973, -510 

с. 

7. В.С.Волькенштейн. Сборник задач по об щему курсу физики. –М: Наука, 1983, -457 с. 

8. И.Е.Иродов. Сборник задач по атомной и ядерной физике. -М: Енергоатомиздат, 1984, -216 

с.  

9. Радиация: дозы, ефекты, риск. Перевод с английского Ю.А.Банникова.–М: Мир, 1988,  -80 с. 

10. Л.В.Матвеев, А.П.Рудик. Почти все о ядерном реакторе. –М: Энергоатомиздат, 1990, -240 

с. 

11. Лапта С. І. Оптика. Атомна та ядерна фізика з навчальної дисципліни ”Фізика”: 

навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 

 


