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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: 

4  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  6 
7  

Лекції 

Напрям 

6.040203 Фізика 
(код і назва) 

Загальна кількість годин – 180 
44  

Практичні, семінарські 

Модулів – 4 
         46  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної робо-

ти – 1,00 

 –   

Освітній рівень: 

бакалавр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

90  

Форма підсумкового контролю: 

Мова навчання – українська 
іспит, залік, 

заліковий 

кредит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни “Квантова теорія” є вивчення властивостей ( статис-

тичних ансамблів ) мікрочастинок в їх відношенні до макроскопічних вимірювальних приладів, за 

допомогою яких може бути визначений стан частинки, тобто зафіксовано статистичний ансамбль. 

Для розгляду питань квантової теорії застосовується математичний апарат з операторних рівнянь. 

Розглядаються питання зміни стану в часі , а також теорія руху мікрочастинок в полі потенціальних 

сил.  Ефекти, пов’язані з спін-орбітальною взаємодією також розглядаються.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни „Квантова теорія " є засвоєння фундаментальних 

принципів та методів квантової  механіки,  вмінням їх застосовувати  з специфічним математичним 

апаратом до розв’язку фізичних задач, що мають важливе прикладне значення. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Квантова теорія" є знайомство студентів з мето-

дами розв'язку операторних рівнянь, знаходження власних значень операторів важливих фізичних 

величин. Вмінням знаходити пояснення фізичних явищ ( спектральні терми, їх тонка структура ) на 

основі теоретичних засад квантової механіки. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

Основні поняття: експериментальні основи квантової механіки, оператори імпульсу, моменту ім-

пульсу, енергії, розв’язок відповідних диференціальних рівнянь, та фізичний зміст хвильової 

функції.її інтерпретацію, як амплітуди ймовірності. Розв’язок рівняння Шредінгера для конкретних 

фізичних задач. Квантомеханічну теорію воднеподібних атомів. Ефекти, пов’язані з  поведінкою 

атомних електронів в зовнішніх магнітних та електричних полях та наявністю спіна електрона. При-

клади з теорію збурень ( ангармонічний осцилятор ) 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
7 семестр 

Модуль 1. Особливості поведінки мікробєктів 

Тема 1.1. Експериментальні основи квантової механіки 

  Тема 1.2.  . Дискретність значень фізичних величин..корпускулярно-хвильовий дуалізм.. 

Модуль 2. Математичний апарат квантової механіки 

Тема 2.1. . Опис стану мікросистеми 

Тема 2.2   Амплітуда ймовірності, хвильова функція її фізичний зміст 

Тема 2.3  Квантово-механічний принцип суперпозиції 

Тема 2.4. Оператори та дії з ними 

Тема 2.5 Власні функції та власні значення самоспряжених операторів 

Тема 2.6 Комутатори операторів, умови сумісності вимірюваних величин 

            Тема 2.7. Принцип причинності в квантовій механіці та рівняння Шредінгера 

Тема 2.8. Закони збереження в Квантовій механіці. Похідні операторів в часі 

            Модуль 3 Рух частинок в полі сил, що не залежать від часу 

            Тема 3.1 Загальні властивості одномірного руху. Потенціальна яма. 

            Тема 3.2. Лінійний гармонічний осцилятор 

Тема 3.3.  Проходження частинок через потенціальний барєр  

Тема 3.4 Рух частинок в центрально-симетричному полі 

Тема 3.5. Атом водню Енергетичний спектр, хвильові функції 

Тема 3.6. Повний набір квантових чисел. Векторна модель атома 

Тема 3.7.. Спін-орбітальна взаємодія Ефект Зеємана  

Модуль 4. Квантові системи 
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Тема 4.1. Теорія збурень ( ангармонічний осцилятор, розщеплення спектральних ліній в елект-

ричному полі. 

Тема 4.2. Системи з однакових частинок, ферміони і бозони.  

Тема 4.3. Багато електронні атоми періодична система. 

Тема 4.4 Молекулярні спектри, ізотопічне заміщення. 

Тема 4.5 Границі застосування квантової механіки 

 

,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
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

Модуль 1 

Тема 1. Експериментальні 

основи квантової механіки 

10 –4 2 –2 – 6       

Тема 2. Дискретність зна-

чень фізичних вели-

чин..корпускулярно-

хвильовий дуалізм 

10 4 2 2 – 6       

  – – – –        

  – – – –        

Разом за модулем 1 20 8 4 4 – 12       

Модуль 2  

Тема 1. Опис стану мікро-

системи 

8 4 2 2 – 4       

Тема 2.  Амплітуда ймовір-

ності, хвильова функція її 

фізичний зміст 

8 

4 

2 2 – 4       

Тема 3. Квантово-

механічний принцип супе-

рпозиції 

8 

4 

2 2 – 4       

Тема 4. Оператори 

та дії з ними 

 

8 

6 

2 4 – 2       

Тема 5. Власні функції та 

власні значення самоспря-

жених операторів 

10 

4 

2 2 – 6       

Тема 6. Комутатори опера-

торів, умови сумісності ви-

мірюваних величин 

6 

4 

2 2 – 2       

Тема 7. . Принцип причин-

ності в квантовій механіці 

та рівняння Шредінгера 

8 

4 

2 2 – 4       

Тема 8. Закони збереження в 

Квантовій механіці. Похідні 

операторів в часі 

8 

4 

2 2 – 4       
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     –        

     –        

     –        

     –        

     –        

     –        

Разом за модулем 2 64 34 16 18 – 30       

Модуль 3 

Тема 1 Загальні властивості 

одномірного руху. Потен-

ціальна яма 

8 4 2 2 – 4       

Тема 2. Лінійний гармоніч-

ний осцилятор 

6 4 2 2 – 2       

Тема 3. .  Проходження час-

тинок через потенціальний 

барєр 

8 4 2 2 – 4       

Тема 4. Рух частиник в 

центрально-симетричному 

полі 

 

10 4 2 2 – 6       

Тема 5. Атом водню Енерге-

тичний спектр, хвильові 

функції 

8 4 2 2 – 4       

Тема 6. . Повний набір кван-

тових чисел. Векторна мо-

дель атома 

8 4 2 2 – 4       

Тема 7. Спін-орбітальна вза-

ємодія Ефект Зеємана 

8 4 2 2 – 4       

     –        

     –        

     –        

     –        

Разом за модулем 3 56 28 14 14 – 28       

Модуль 4 

Тема 1. Ангармонічний ос-

цилятор, ефект Штарка 

8 4 2 2 – 4       

Тема 2. Системи однакових 

частинок 

8 4 2 2 – 4       

Тема 3. Багатоелектронні 

атоми 

8 4 2 2 – 4       

Тема 4. Молекулярні спект-

ри, ізотопічне заміщення 

8 4 2 2 – 4       

Тема 5. Границі застосу-

вання квантової механіки 

 

 

8 4 2 2 – 4       

  – – – –        

  – – – –        

Разом за модулем 4 40 20– 10– 10– – 20       

Усього: 180 90 44 46 – 90       
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5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Експериментальні основи квантової механіки ( ефект Франка-Герца, 

Компотна, дифракція електронів 

2 

2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм, хвилі де Бройля 2 

3. Мислений експеримент по дифрації електронів на щілині і системі 

щілин 

2 

4. Поняття амплітуди ймовірності її зв'язок з хвильовою функцією 2 

5. Квантово-механічний принцип суперпозиції 2 

6. Поняття операторів відповідних фізичних величин, дії з ними 4 

7. Розвязок диференціальних рівнянь операторів імпульсу, моменту ім-

пульсу, енергії 

2 

8. Знаходження комутаторів операторів 2 

9. Розвязок   стаціонарного рівняння  Шредінгера .для потенціальних ям 

( одномірних і трьох мірних), для потенціальних бар’єрів . 

2 

10. Знаходження рішення рівняння Шредінгера для нестаціонарних ста-

нів 

2 

11. Рівняння Шредінгера для гармонічного осцилятора 2 

12. .Прикладне значення рівняння Шредінгера ( прозорість бар’єрів, ав-

тоемісія 

2 

13. Рух частинок в центрально-симетричному полі 2 

14. Рівняння Шредінгера для атома водню, його розвязок 2 

15. Квантові числа, векторна модель атома 2 

16. Спін-орбітальна взаємодія, ефект Зеємана 2 

17. Теорія збурень ефект Штарка. 2 

18. Задача про ангармонічний осцилятор. 2 

19. Багатоєлектронні атоми, періодична система елементів 2 

20. Формування молекулярних спектрів , оцінка відповідних енергетич-

них параметрів 

2 

21. Визначення структурних параметрів молекул методом ізотопічного 

заміщення 

2 

22. Системи тотожніх частинок, їх хвильові функції 2 

23. Застосування квантової механіки до систематизації мікрочтанок 2 

24.  2 

25. Закони збереження енергії, імпульсу, моменту імпульсу. 4 

 Разом 44 

 

6. Лабораторні заняття не передбачені 
 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1. Досліди Резерфорда 2 

2. Спектральні серії 4 

3. Магнітний момент атома на основі постулатів Бора 2 

4. Поняття оператора, властивості операторів 4 

5. Застосування операторів до деяких функцій 2 

6. Операторні рівняння  2 

7. Властивості власних значень і власних функцій операторних рівнянь 2 

8. Статистичне тлумачення хвиль де Бройля 2 

9. Ймовірність знаходження мікрочастинки, ймовірність імпульсу мікрочасти- 2 
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нки 

10. Середні значення функцій від координат  і функцій від імпульсів 2 

11. Статистичні ансамблі квантової механіки 2 

12. Співвідношення невизначеностей 2 

13. Роль вимірювальних приладів в квантовій фізиці 2 

14. Зв'язок квантової механіки з класичною 2 

15. Гармонічний осциялітор 2 

16. Почасове рівняння Шредінгера 2 

17. Збереження числа частинок 2 

18. Рух мікрочастинки  в полі  центральних  сил      2 

19. Рух мікрочастинки в кулонівському полі 2 

20. Спектр і хвильові функції атому водню 2 

21. Проходження частинок через низький потенціальний барєр 2 

22. Проходження частинок через високий потенціальний барєр 2 

23. Трьох мірна потенціальна яма, спектр і хвильові функції 2 

24. Рівняння Шредінгера в матричній формі 2 

25. Спін електрона- експериментальне доведення 2 

26. Оператор спіна. 2 

27. Спінові функції 2 

28. Рівняння Паулі 2 

29. Розщеплення спектральних ліній в магнітному полі 3 

30. Властивості повного моменту імпульсу електрона 4 

31. Нумерація термів атому з врахуванням спіна 4 

32. Елементи теорії збурень 4 

33. Приклади теорії збурень 4 

34. Основи теорії зіткнень атомних частинок 6 

35. Теорія квантових переходів 4 

36. Утворення молекул 6 

 Разом 90 

 

 

8. Методи навчання 
Лекції, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, тестування (контрольні ро-

боти), написання звітів та рефератів. 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Тестові контрольні роботи , залік екзамен. 

 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  
 

Відповіді студентів оцінюються за 5-бальною системою (з отриманням кількості балів від 0 до 

5) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

Оцінка 5 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування для відпо-

віді не тільки рекомендованої літератури, а й додаткової; вміння використовувати теорію для вико-

нання конкретних практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування зада-

чі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного матеріалу. Оформлення відпо-

віді повинно бути акуратним, логічним і в літературному відношенні – бездоганним. 

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

тися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; відповідь може 

бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти висвітлені повно; 
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практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його виконанні припускаються окремі по-

милки. 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 сту-

дент не може правильно виконати практичне завдання. 

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

конати практичне завдання. 

Оцінка 0 балів ставиться за невиконання завдання загалом. 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Для заліку 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
 

Сума балів 

Заліку 
Змістовий 

модуль № 1 

 

Змістовий модуль № 2 
 

Змістовий модуль № 3 
 

Змістовий модуль № 4 

Т1 , Т2 

max балів 

Т1 – Т3 

max балів 

Т4 – Т8 

max балів 

Т1 – Т3 

max балів 

Т4 – Т7 

max балів 

Т1 – Т2 

max балів 

Т3 – Т5 

max балів 

 

max балів 

10 10 15 10 15 20 20 100 

Т1,Т2 - Експериментальні основи квантової механіки  Дискретність значень фізичних величин. Кор-

пускулярно-хвильовий дуалізм. 

Т1-Т3 -. Опис стану мікросистеми    Амплітуда ймовірності, хвильова функція її фізичний зміст  Ква-

нтово-механічний принцип суперпозиції 

Т4-Т8 -. Оператори та дії з ними   Власні функції та власні значення самоспряжених операторів Ко-

мутатори операторів, умови сумісності вимірюваних величин    Принцип причинності в квантовій 

механіці та рівняння Шредінгера   Закони збереження в Квантовій механіці. Похідні операторів в часі 

Т1-Т3 - Загальні властивості одномірного руху. Потенціальна яма. Загальні властивості одномірного 

руху. Потенціальна яма.  Лінійний гармонічний осцилятор    Проходження частинок через потенціа-

льний бар’єр 

Т4-Т7 -  Рух частиник в центрально-симетричному полі  . Атом водню Енергетичний спектр, хвильові 

функції   Повний набір квантових чисел. Векторна модель атома  . Спін-орбітальна взаємодія Ефект 

Зеємана  

Т1,Т2 -. Теорія збурень ( ангармонічний осцилятор, розщеплення спектральних ліній в електричному 

полі.. Системи з однакових частинок, ферміони і бозони.   

Т3-Т5 -. Багато електронні атоми періодична система. Молекулярні спектри, ізотопічне заміщення. 

Границі застосування квантової механіки 

 

      

 

, 

 

 

Для завершального екзамену 

 

Результат заліку  
Сума 

 

(отримана сума балів Заліку)х0,6 

max можлива сума балів – 60 max можлива сума балів – 60 
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12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового прое-

кту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 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 дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

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

контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Студенти мають дос-

туп до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики – М.: Изд-во  Высшая школа, 1963. – 619 с. 

2. Шпольский Э.В. Атомная физика М., Наука, 1974, 575 с..  

3.Соколов А.А., Тернов И.М. Квантовая механика и атомная физика М., Просвещение, 1970, 424 с. 

4.Семенченко В.К. Избранные главы теоретической физики М., Просвещение, 1966, 396 с. 

5.Э. Вихман. Берклеевский курс физики ( Квантовая физика ) , т.4, М., Наука, 1977, 416 с. 

6. Нерсесов Э.А. Основные законы аьлмной и ядерной физики М., Высшая школа,  287 с. 

7. Р.Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс Фейнмановские лекции по физике, М., Мир, 1966, т.8, 271 с. 

, 

Допоміжна 

1.  Бейзер А. Основные представления современной физики, М., Атомиздат , 1973, 548 с. 

2. Малець Є..Б. Методичні рекомендації до розвязування задач з основ квантової механіки, в-во 

ХДПІ, 1991,  25 с.  

3. Мазуренко Д.М., Альперін М.М. Задачі і вправи з теоретичної фізики, К., Вища школа, 1978, 184 с. 

4.Мелешина А.М.Курс квантовой механіки для химиков. Изд-во Воронежского ун-та, 1974, 379 с. 

5.Сивухин Д.В. Сборник задач по общему курсу физики ( Атомная физика , физикак ядра и элемен-

тарных частиц М., Наука, 1981 223 с. 

6.Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник пофизике, М., Высшая школа, 1981, 495 с.  

 

15. Інформаційні ресурси 
1. Залучення комп’ютерних моделей, що  існують в електронних мережах і стосуються  

 інтерпретації специфічних квантово-механічних понять ( «амплітуда ймовірності», «принцип супер-

позиції», «розподіл густини ймовірності»,  «квантово-механічне туннелювання», і тому подібне  


