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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 

01 

освіта______________

__ 
(шифр і назва) 

) 

варіантна 

Рік вивчення дисципліни: 

3  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  –3 
6  

Лекції 

Спеціальність   

014 

інформатика_________

________ 
(код і назва 

Загальна кількість годин –90 
8  

Практичні, семінарські 

Модулів –8 
  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи –2,4 

16  

Освітній рівень: 

____бакалавр________

_____ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

36  

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит  іспит (залік) 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
  Предмет вивчення  навчальної дисципліни є властивості світла, 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 «світло  , 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 знайомство з 

експериментальними основами квантової фізики, розвиток умінь і навичок аналізувати      фізичні 
явища, згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  сучасні відомості про світло, 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  

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

інших областях науки і техніки 

        На вивчення навчальної дисципліни відводиться  0,5 кредитів ЄКТС 14 годин. 
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3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

Модуль 1.Оптика 

Тема 1.Теорії світла 

Корпускулярна та хвильова теорія світла. Швидкість світла . Теорія квантів 

Принцип Ферма. Принцип Гюнгенса –Френеля. Геометрична та хвильова оптика. 

Тема 2 .Закони фотометрії 

Джерела світла. Основні характеристики світла. Закони освітлення. Фотометри. 

Тема 3.Складання світлових хвиль.Дифракция.Поляризация 

Когерентні хвилі. Методи отримання інтерференції. Інтерферометри. 

Зони Френеля. Дифракційна решітка. Подільна здатність оптичних приладів 

Тема 4.Спостереження поляризації 

Способи отримання полярізації. Звичайний та незвичайний промені. 

Тема 5.Теплове випромінювання.Фотоефект 

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

 Явище  фотоефекту , рівняння Ейнштейна 

 Комптон –ефект. Тиск світла.     
Модуль 2. Атомная та ядерна фізика 

Тема 1. Хвильові властивості частинок. 

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

Гіпотеза Де-бройля  . Співвідношення невизначеностей. 

Тема 2. Основи квантової механіки 

Хвильова функція.Рівняння Шредінгера . Операторна структура квантової механіки. 

Тема 3. Класична  модель атома 

Перші моделі побудови атома. Досліди Резенфорда. Атом по Бору. Квантування моменту. Досліди 

Франка-Герца.  
Тема 4 Рівняння Шредінгера для найпростіших систем . 

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

осцилятор та потенційний бар’єр.  

Тема 5.Багатоелектонні атоми. 

 Воднеподібні атоми . Спін електрону. Принцип Паулі. Мультіплети. Періодичний закон. 

Атом в зовнішньому магнітному полі     

Тема 6.Методи сучасної фізики ядра та елементарних часток. 

Радіоактивність. Прискорювачі часток. Методи регістрації  елементарних частинок. 

Тема 7 . Склад ядра 

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

Тема 8.  Використання ядерних реакцій 

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

Тема 9. Види взаємодії. Сучасна фізична картина світу. Роль українських вчених у розвитку фізики 

Фундаментальні  взаїмодії .Систематика часток. Частка та антічастки. Кварки та велике 

об'єднання. 

 

 

  
 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться______2__ кредитів ЄКТС _58______ годин. 
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Назви модулів і тем 

Кількість годин 
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Модуль 1 оптика 

Тема 1. Тема 1.Теорії світла 

Корпускулярна та хвильова 

теорія світла. Швидкість 

світла . Теорія квантів 

Принцип Ферма. Принцип 

Гюнгенса –Френеля. 

Геометрична та хвильова 

оптика. 

 

  0,5   1       

Тема 2. Закони фотометрії 

Джерела світла. Основні 

характеристики світла. 

Закони освітлення. 

Фотометри. 

  

  0,5  2 4       

Тема 3. Складання світлових 

хвиль.Дифракция.Поляризация 

Когерентні хвилі. Методи 

отримання інтерференції. 

Інтерферометри. 

Зони Френеля. Дифракційна 

решітка. Подільна здатність 

оптичних приладів 

 

  2  4 4       

Тема 4.Спостереження 

поляризації 

Способи отримання 

полярізації. Звичайний та 

незвичайний промені. 

 

  1  2 3       

Тема 5.Теплове 

випромінювання.Фотоефект 

 Теплове випромінювання, його 

закони . Абсолютно чорне 

тіло. Пірометри. Формула 

Планка.  

 Явище  фотоефекту , 
рівняння Ейнштейна 

 Комптон –ефект. Тиск 

світла. 

  1  2 3       

Разом за модулем 1   5  10 15       
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Модуль 2 . Атомная та ядерна фізика 

Тема 1. Хвильові властивості 

частинок. 

Досліди з дифракції 

електронів. Сучасні досліди з 

дифракції поодиноких часток і 

фотонів. 

Гіпотеза Де-бройля  . 

Співвідношення 

невизначеностей. 

 

  1   2       

Тема 2. Основи квантової 

механіки 

Хвильова функція.Рівняння 

Шредінгера . Операторна 

структура квантової 

механіки. 

 

  0,5   2 

      

Тема 3. Класична  модель 

атома 

Перші моделі побудови атома. 

Досліди Резенфорда. Атом по 

Бору. Квантування моменту. 

Досліди Франка-Герца.  
 

  0,5   4 

      

Тема 4 Рівняння Шредінгера 

для найпростіших систем . 

Рівняння Шредінгера для 

атома водню. Квантування 

енергії та моменту імпульсу. 

Гармонічний осцилятор та 

потенційний бар’єр.  

 

  0,25   6 

      

Тема 5.Багатоелектонні атоми. 

 Воднеподібні атоми . Спін 

електрону. Принцип Паулі. 

Мультіплети. Періодичний 

закон. 

Атом в зовнішньому 

магнітному полі 

  0,25   2 

      

Тема 6.Методи сучасної 

фізики ядра та елементарних 

часток. 

Радіоактивність. 

Прискорювачі часток. 

Методи регістрації  

елементарних частинок. 

 

    2 1       

Тема 7 . Склад ядра 

Характеристики ядер. Маса 

та енергія зв’язку. Закони 

зміщення. Ядерні реакції. 

  0,5          

Тема 8.  Використання      2       
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ядерних реакцій 

 Поділ ядер ,атомна бомба та 

атомні реактори. Безпека 

ядерної енергетики. 

 

Тема 9. Види взаємодії. 

Сучасна фізична картина 

світу. Роль українських вчених 

у розвитку фізики 

Фундаментальні  взаїмодії 

.Систематика часток. 

Частка та антічастки. 

Кварки та велике об'єднання. 

 

    2 2       

Разом за модулем 2 

 

  3  4 21       

Усього:   8  14 36       

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.    

2.    

3.    

 Разом  

 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

    1 Біпризма Френеля 2 

    2 Вивчення фотоефекту 2 

    3 Дифракційна гратка 1 

4.  Закон зворотних квадратів 1 

5.  Порівняння сили світла джерел 2 

6.  Дослід з голками 2 

7.  Рефрактометр 2 

8.  Поляризація світла 2 

9.  Пірометр 2 

10.  Вивчання лінз 1 

    11. 
Знаходження довжини  хвилі світла за допомогою дифракційної 

гратки 
2 

    12 Вивчення радіактивності 1 

    13 Знаходження питомого заряду електрона 1 

    14 Знаходчення сталої Планка 2 

 Разом  

 

7. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Назва теми Години 

1.  Геометрична та хвильова оптика. 2 

2.  Закони освітлення. 4 

3.  Методи отримання інтерференції. 2 

4.  Подільна здатність оптичних приладів 2 
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5.  Способи отримання полярізації. 3 

6.  Досліди з дифракції електронів. 2 

7.  Рівняння Шредінгера 2 

    9. Перші моделі побудови атома. Досліди 2 

    10. Квантування моменту. 2 

    11 

Гармонічний осцилятор та потенційний бар’єр.  

 

4 

    12 Безпека ядерної енергетики.  

    13 Принцип Паулі. Мультіплети. 2 

    14  Прискорювачі часток. 1 

    15 Кварки та велике об'єднання. 2 

 

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

тестування (контрольні роботи), написання звітів та рефератів. 

 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне 

завдання, тестування (контрольна робота). 

 

10 та 11. Критерії оцінювання знань студентів  Розподіл балів,  

які отримують студенти 

 

Виконання та захист кожної лабораторної роботи оцінюється в 8 балів, 

самостійної  роботи  в 1бал  , кожне питання на іспиті оцінюється до 10  
 

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 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 
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 
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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.  

 

 

15. Інформаційні ресурси 
Інтернет, бібліотека. 


