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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни "Атомна та ядерна фізика" складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня " бакалавр ", галузі знань 01  

Освіта  спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА). 
 

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 та 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 та ядерна фізика" є знайомство з 

експериментальними основами квантової фізики, розвиток умінь і навичок аналізувати      фізичні 

явища, розуміння   властивостей мікроміру (якісний підхід)  обумовлених, в основному, 

електронними оболонками атомів і молекул і описувати їх за допомогою аналітичнихспіввідношень 

(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, основні закони, теорії, принципи атомної   

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

експериментального дослідження, демонстрації та практичне 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. Загальні поняття  атомної фізики 

Тема 1.1. Теплове випромінювання. 

Теплове випромінювання, його закони.  Абсолютно чорне тіло. Пірометри. Формула Планка. 

Тема1.2. Закони фотоефекту. 

Явище  фотоефекту,  рівняння Ейнштейна. 

Тема1.3. Квантова структура світла. 

Комптон–ефект. Тиск світла.     
Модуль 2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Хвильові властивості мікрочастинок 

Тема 2.1. Хвильові властивості частинок. 

Досліди з дифракції електронів. Сучасні досліди з дифракції поодиноких часток і фотонів. 

Гіпотеза де-Бройля . Співвідношення невизначеностей. 

Тема 2.2. Основи квантової механіки. 
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Хвильова функція. Рівняння Шредінгера. Операторна структура квантової механіки. 

Модуль 3. Будова атомів і молекул. 

Тема 3.1. Класична  модель атома. 

Перші моделі побудови атома. Досліди Резерфорда. Атом за Бором. Квантування моменту. 

Досліди Франка-Герца. 

Тема 3. 2. Рівняння Шредінгера для найпростіших систем. 

Рівняння Шредінгера для атома водню. Квантування енергії та моменту імпульсу. 

Гармонічний осцилятор та потенційний бар’єр.  

Тема 3.3. Багатоелектонні атоми. 

Воднеподібні атоми. Спін електрону. Принцип Паулі. Мультиплети. Періодичний закон. Атом 

в зовнішньому магнітному полі 

Модуль 4. Фізика атомного ядра. Фізика елементарних частинок. Фундаментальні взаємодії 

Тема 4.1. Методи сучасної фізики ядра та елементарних часток. 

Радіоактивність. Прискорювачі часток. Методи регістрації  елементарних частинок. 

Тема 4.2. Склад ядра. 

Характеристики ядер. Маса та енергія зв’язку. Закони зміщення. Ядерні реакції. 

Тема 4.3. Використання ядерних реакцій. 

Поділ ядер, атомна бомба та атомні реактори. Безпека ядерної енергетики. 

Тема 4.4. Види взаємодії. Сучасна фізична картина світу. Роль українських вчених у розвитку 

фізики. 

Фундаментальні взаємодії. Систематика часток. Частки та античастки. Кварки та велике 

об'єднання. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Лабораторія атомної фізики з устаткуванням лабораторних робіт, тести, комп’ютерний клас з 

підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен. 
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