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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Галузь знань 

_0402 Фізико-

математичні науки  
(шифр і назва) 

) 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

3  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  6 
5  

Лекції 

Спеціальність   

6.040203  Фізика  
(код і назва 

Загальна кількість годин –180 
26  

Практичні, семінарські 

Модулів –4 
22  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи –0,67 

24  

Освітній рівень: 

бакалавр  
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

108  

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення  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 та 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 
 

 

 

3. 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. Гальмівне рентгенівське випромінювання. 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. 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. Боровська теорія атома. Спектральні серії випромінювання атомів. Модель атома 

Томпсона. Досліди  Резерфорда. Постулати Бора. Атом водню по Бору. Квантово-
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механічна інтерпретація постулатів Бора. Принцип відповідності. Дослід Франка і 

Герца. Класична модель атома. 

Тема 3.2. Квантово-механічна теорія атома. 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 магніт-ному полі. Нормальний і аномальний ефект 

Зеемана 

Тема 3.4. Багато електронні атоми.  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. 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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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться___6___ кредитів ЄКТС _180_ годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

А
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н
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о
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А
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д
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р
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і 

Л
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ц
ії

 

П
р
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н

і 
(с
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ін
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к
і)

 

Л
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о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

Модуль 1 Квантові властивості випромінювання 

Тема 1. Предмет і завдання 

атомної фізики. Фотоефект  

14 6 2 2 4 8       

Тема 2. Фотонна теорія 

світла. Ефект Комптона  

14 4 1 2  10       

Тема 3.Теплове 

випромінювання  

18 8 3 2 2 10       

Разом за модулем 1 46 18 6 6 6 28       

Модуль 2 Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Хвильові властивості мікрочастинок 

Тема 1. Хвильові 

властивості частинок  

10 6 2 2 2 12       

Тема 2. Основи квантової 

механіки 
10 4 2 2  12 

      

Разом за модулем 2 20 10 4 4 2 24       

Модуль 3 Будова атомів і молекул 

Тема 1. Боровська теорія 

атома 
12 6 2 2 2 6       

Тема 2. Квантово-механічна 

теорія атома 
12 4 2 2  8       

Тема 3. Атом в зовнішньому 

магнітному полі  
14 6 2 2 2 8       

Тема 4. Багато електронні 

атоми 
14 4 2  2 10       

Разом за модулем 3 52 14 8 6 6 32       

Модуль 4 Фізика атомного ядра. Фізика елементарних частинок. Фундаментальні 

взаємодії.. 

Тема 1. Методи реєстрації 

елементарних частинок 
13 7 1  6 6       

Тема 2. Склад ядра 12 4 2 2  8       

Тема 3. Ядерні реакції. 14 6 2 2 2 8       

Тема 4. Фізика 

елементарних частинок 
14 6 2 2 2 8       

Тема 5 Сучасна фізична 

картина світу. 
5 1 1   4       

Разом за модулем 4 58 24 8 6 10 34       

Усього: 180 72 26 22 24 108       

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 
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1.  Корпускулярні властивості частинок. Фотоефект 2 

2.  Ефект Комптона 2 

3.  Закони теплового випромінювання 2 

4.  Досліди Резерфорда. Постулати Бора. Теорія Бора для атома водню. 2 

5.  
Хвильові властивості частинок. Гіпотеза де Бройля. Співвідношення 

невизначеностей Гейзенберга  

2 

6.    

7.  
 Магнітні властивості атомів. Атом в зовнішньому електричному 

полі. 

2 

8.  
Гальмівне і характеристичне рентгенівське випромінювання і їх 

спектри.  

2 

9.  Теплові і магнітні властивості твердих тіл 2 

10.  Склад ядра. Дефект маси. Енергія зв’язку 2 

11.  Радиоактивність 2 

12.  Ядерні реакції  2 

13.    

 Разом 22 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Визначення сталої Планка  2 

2.  Визначення постійної Стефана - Больцмана 4 

3.  
Визначення питомого заряду електрона за методом фокусування 

поздовжнім магнітним полем 
2 

4.  
Визначення першого потенціалу збудження за ефектом Франка - 

Герца 
2 

5.  Визначення якісного складу речовини за його спектром 2 

6.  Вивчення радіоактивного розпаду. 2 

7.  Визначення енергії  γ - променів 2 

8.  
Визначення тривалості життя нерівноважних носіїв струму в 

напівпровідниках методом фотопровідності 
2 

9.  Вимірювання ефекту Холла і концентрації носіїв струму 2 

10.  
Визначення ширини  забороненої зони германію температурним 

методом 
2 

11.  Дослідження спектрів де яких металів.  2 

 Разом 24 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Історичний нарис розвитку сучасних уявлень про будову атома 6 

2.  Досліди П.М. Лебедєва дуалізм світла 6 

3.  Внутрішній фотоефект. Фотоелементи та їх застосування.  6 

4.  Модель атома Томпсона. 6 

5.  Дослід Франка і Герца. Класична модель атома. 8 

6.  
Проходження частинки через потенціальний бар'єр (тунельний 

ефект). 
10 

7.  Принцип суперпозиції в квантовій механіці. 8 

8.  
Люмінесценція. Правило Стокса. Спонтанне і індуковане 

випромінювання. Квантові генератори (лазери) і їх застосування 
10 

9.  Застосування радіоактивних ізотопів 10 

10.  Ядерні реактори на теплових і швидких нейтронах. 10 
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11.  Поняття про кварки. Кваркова модель адронів 10 

 Разом 108 

 

8. Методи навчання 
Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, 

тестування (контрольні роботи), написання звітів та рефератів. 

 

 

9. Форми і методи контролю 
  Контроль знань здійснюється  на лабораторних і практичних заняттях опитуванням  і перевіркою 

розв’язку  задач, за виступами на семінарських заняттях, відповідями на колоквіумі і при поточному і 

підсумковому тестуванні. 

 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  

Оцінка 4 бали ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вміння 

орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; 

відповідь може бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти 

висвітлені повно; практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його виконанні 

припускаються окремі помилки. Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 

Оцінка 3 бали ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для 

розв’язування практичних задач; за умови, якщо студент при відповіді продемонстрував розуміння 

основних положень матеріалу навчальної дисципліни, але у відповіді є суттєві помилки. 

Оцінка 2 бали ставиться за не опанування значної частини програмного матеріалу, якщо 

студент не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка 1 бал ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, не може правильно 

виконати практичне завдання. 

Оцінка 0 балів ставиться за невиконання завдання загалом 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Для екзамену 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий модуль 

№ 3 
Змістовий модуль № 4  

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 60 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2  

 

Т1, Т2 ...  – теми змістових модулів. 

 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно зараховано 
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74-89 добре 

60-73 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти 

лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. 

Студенти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

14 Рекомендована література 
Базова 

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. 

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

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

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

 

 

15. Інформаційні ресурси 
 


