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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 Середня освіта 
(шифр і назва) 

 

інваріантна/варіантна 

Рік вивчення дисципліни: 

  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  – 5 
7 8 

Лекції 

Спеціальність   

014  Середня освіта 

(МАТЕМАТИКА) 
(код і назва 

Загальна кількість годин – 150  
4 6 

Практичні, семінарські 

Модулів – 2 
6 4  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи – 20:130 

  

Освітній рівень: 

             бакалавр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

70 60 

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – державна 

іспит іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни: формування у майбутнього спеціаліста-фізика 

цілосної картини фізичних уявлень і явищ, повязаних з класичним  електромагнітним полем, основні 

теоретичні методи опису і дослідження електромагнітних явищ, загальні методи дослідження явищ 

мікросвіту. В програму включено ряд питань загальної фізики. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з загальною фізикою, експериментальною фізикою, 

математикою. 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретична фізика» - Студент повинен побачити, 

що явища і закони електродинаміки, які вивчалися в загальному курсі фізики, являються наслідками 

фундаментальних загальних принципів и рівнянь. Засвоєння основних положень атомної та ядерної 

фізики 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретична фізика» є  

навчити студентів самостійно проводити розрахунки, необхідні при розв’язуванні задач 

електродинаміки та атомної і ядерної фізики.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: основные понятия цього предмету, розуміти  зміст фундаментальних законів і основних 

моделей електродинаміки та атомної і ядерної фізики.  

 

вміти: формулювати основны визначення предмету, використовувати мат. аппарат для конкретних 

фізичних ситуацій, проводити необхідні математичні перетворенная, поясювати  зміст  

фундаментальних принципів і законів, а також способи розв’язування задач. 

 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
 

 

Модуль 1. Електростатика. Постійний електричний струм. Магнітостатика. Змінне 

електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі. 

Тема 1.1. Електростатика. Постійний електричний струм. Магнітостатика. 

Вступ. Експериментальні основи електродинаміки. Предмет и методи класичної електродинаміки.  

Електростатика. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Принцип суперпозиції полів. 

теорема Гауса і її використання до розрахунку полів. Потенціальний характер електростатичного поля. 

Скалярний потенціал поля. Електростатика диелектриків. Рівняння для векторів E и D, граничні умови. 

Матеріальні рівняння, діелектрична проникність. Рівняння для електростатичного потенціалу, граничні 

умови. Електростатика провідників. Рівняння для напруженості и потенціалу поля, граничні умови. Енергія 

електричного поля. Густина енергії.  

Постійний електричний струм. Густина струму і провідність. Закон Ома в диференційній формі. 

Рівняння неперервності. Електрорушійна сила. Закон Джоуля-Ленца в диференційаной форме. Інтегральна 

форма законів Ома и Джоуля-Лєнца. Разгалуджені кола. Правила Кірхгофа. 

Магнітостатика. Закони Ампера и Біо-Савара для лінійних струмів. Розрахунок магнітного поля струмів. 

Вихровий характер магнітного поля. Закон повного струму. Векторний потенціал. Рівняння Пуасона для 

векторного потенціалу. Магнітне поле в речовині. Магнетики. Рівняння для векторів B и H, граничні умови. 

Матеріальні рівняння, магнитна проникність. Енергія магнітного поля. Густина енергії магнітного поля. Діа, 

пара-, і феромагнетизм. 

 

Тема 1.2. Змінне електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі. 
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Змінне електромагнітне поле. Умови квазістаціонарності. Проникнення магнітного поля в провідник. 

Скін-ефект. ЕРС індукції в провіднику, що рухається в магнітному полі. Інтегральна і диференціальна форма 

закону електромагнітної індукції Фарадея. Струм зміщення. Енергія системи струмів. Індуктивність.  

Повна система рівнянь Максвела в інтегральній і диференціальній формах. Граничні умови і 

матеріальні рівняння. Фізичний зміст кожного рівняння. Відносний характер поділу  електромагнітного поля 

на електричне і магнітне. 

Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння. Швидкість поширення хвиль. Пласкі монохроматичні хвилі, їх 

характеристики. Випромінювання електромагнітних хвиль. Відбивання і заломлення електромагнітних хвиль. 

Поляризація електромагнітних хвиль. Ефект Доплера. 

 

Модуль 2. Основи квантової механіки. Елементи фізики атомного ядра.  

Тема 2.1. Особливості поведінки мікрооб’єктів. Стани і спостережувані в квантовій механіці. Рівняння 

Шредінгера. 

Проблема абсолютно чорного тіла. Квантова гіпотеза Планка. Ефекти, які підтверджують корпускулярні 

властивості світла. Атомні моделі. Борівская модель атома водорода. Гіпотеза де Бройля. Дискретність 

значень фізичних величин. Корпускулярно-хвильвий дуалізм. Співвідношення невизначеностей. Вірогіднісний 

характер поведінки мікрочасток. Хвильова функція. Квантовомеханічний принцип суперпозиції. 

Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Принцип причинності в квантовій механіці. Рівняння 

Шредингера. 

Тема 2.2. Методи дослідження в ядерній фізиці. Властивості ядер. Ядерні сили і їх основні властивості. 

Ядерні перетворення. 

Дефект мас, енергія зв’язку. Спін і магнітний момент ядра, квадрупольний момент, ядерні моделі. 

Закони радіоактивного розпаду. Радіоактивні ряди і сімейства. Види радіоактивного розпаду. Закони 

збереження в ядерних реакціях. Елементи дозиметрії. Взаємодія радіаційного випромінювання з середовищем. 

Методи реєстрації радіаційного випромінювання. Фізика нейтронів, джерела нейтронів, та їх взаємодія з 

ядрами. Сповільнення нейтронів та ланцюгові ядерні реакції 

Елементарна теорія ділення, типи реакцій поділу. Використання ядерної енергії, ядерні реактори, 

термоядерний синтез 

.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  5 кредитів ЄКТС  150 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
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ц
ії

 

П
р
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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 Електростатика. Постійний електричний струм. Магнітостатика. Змінне 

електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі. 

Тема 1. Електростатика. 

Постійний електричний 

струм. Магнітостатика. 

      30 4 2 2  26 

Тема 2. Змінне 

електромагнітне поле. 

Електромагнітні хвилі. 

      36 6 2 4  30 

Разом за модулем 1       66 10 4 6  56 

Модуль 2 Основи квантової механіки. Елементи фізики атомного ядра. 

Тема 1. Особливості 

поведінки мікрооб’єктів. 

Стани і спостережувані в 

квантовій механіці. Рівняння 

Шредінгера. 

      46 4 2 2  42 

Тема 2. Методи дослідження в 

ядерній фізиці. Властивості 

ядер. Ядерні сили і їх основні 

властивості. Ядерні 

перетворення. 

      

38 6 4 2  32 

Разом за модулем 2       84 10 6 4  74 

Усього:       150 20 10 10  130 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.  
Розв’язування задач з тем: Електростатика. Постійний електричний струм. 

Магнітостатика». 
2 

2.  
Розв’язування задач з тем: Змінне електромагнітне поле. Електромагнітні 

хвилі». 
2 

3.  Розв’язування задач з тем: Фотоефект. Ефект Комптона. Тиск  світла.  2 

4.  Розв’язування задач з тем: Хвилі де Бройля. Рівняння Шредингера. 2 

5.  Розв’язування задач з тем: Ядерні перетворення. 2 

 Разом 10 

 

 

 

6. Лабораторні заняття не передбачені 
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7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Векторна алгебра: скалярний, векторний і змішаний добуток векторів 2 

2.  Векторне поле. Еквіпотенціальні поверхні і силові лінії 2 

3.  Потік вектора через поверхню 2 

4.  Циркуляція вектора по замкненому контуру 2 

5.  Градієнт скалярного поля  2 

6.  Електростатика провідників 2 

7.  Системы единиц СІ и СГС.  2 

8.  Дивергенція векторного поля 2 

9.  Ротор векторного поля 2 

10.  Оператор Лапласа 2 

11.  Теорема Гаусса в  інтегральній формі 2 

12.  Теорема Стокса в  інтегральній формі  2 

13.  Системы одиниць в електродинаміці 2 

14.  Рух зарядженої частинки в однорідному електричному полі 2 

15.  Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі 2 

16.  Історичний контекст відткриття рівнянь Максвела 2 

17.  Введення понятття струму зміщення 2 

18.  Доведення існування електромагнітних хвиль 2 

19.  Доведення електромагнітної природи світла 2 

20.  Тензор напруг Максвела 2 

21.  Приведення тензору енергії-імпульса до діагонального виду 2 

22.  Вид силовых линий поля диполя 2 

23.  Мультипольне розкладання скалярного потенціала 2 

24.  Інваріанти електромагнітного поля для пласких хвиль 2 

25.  Поперечний і повздовжний ефекти Доплера. 2 

26.  Калібровочна інваріантність електромагнітного поля 2 

27.  Запаздиваючі потенціали 2 

28.  Діа, пара-, і феромагнетики 2   

29.  Масштабні рівні мікросвіту 2 

30.  Властивості одномірного руху  2 

31.  Задача о частку в потенціальній ямі. Потенціальні бар’єри  2 

32.  Тунельний ефект  2 

33.  Лінійній гармонічний осцилятор  2 

34.  Задачі ядерної фізики 2 

35.  Досліди Резерфорда 2 

37. Фундаментальні взаємодії 2 

38. Порівняння атомного і ядерного рівнів 2 

39. Експерименти по розсіянню високо енергетичних частинок 2 

40. Кінематика процесів розсіяння 2 

41. Кінематика процесів розпаду 2 

42. Кінематика процесів пружного розсіяння 2 

43. Спінові моменти ядер 2 

44. Обмінна енергія 2 

45. Класифікація станів електронів в атоме.  2 

46. Атоми у зовнішньому полі. Ефект Зеємана.       2 

47. Методи визначення спінів і магнітних моментів ядер 2 

48. Ефективний переріз розсіяння 2 

49. Приклади пружного розсіяння ( квантова кулька, кулонівський потенцал) 2 

50. Квадрупольний електричний момент ядра 2 

51. Ймовірність розпадів 2 
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52. Практичне застосування ізотопів 2 

53. Відкриття  нейтрино 2 

55. Детектори  частинок 2 

56. Взаємодія заряджених частинок з середовищем 2 

57. Кулонівська взаємодія частинок 2 

59. Радіаційне гальмування електронів 2 

60. Проходження гамма-випромінювання через речовину 2 

61. Народження і анігіляція електронно-позитронних пар 2 

62. Джерела нейтронів та методи їх реєстрації 2 

64. Типи ядерних реакторів 2 

65. Фізика нейтронів, джерела нейтронів, та їх взаємодія з ядрами 2 

 Разом 130 

 

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

роботи), написання звітів та рефератів. 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання, тестування 

(контрольна робота). 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  
Відповіді студентів оцінюються за 100-бальною системою (з отриманням кількості балів від 1 

до 100) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

Оцінка від 90 до 100 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування 

для відповіді не тільки рекомендованої літератури, а й додаткової; вміння використовувати теорію для 

виконання конкретних практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування 

задачі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного матеріалу. Оформлення 

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

Оцінка від 74 до 89 балів 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 від 60 до 73 балів 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 від 35 до 59 балів ставиться за не опанування значної частини програмного матеріалу, 

якщо студент не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка від 1 до 34 балів ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, не може 

правильно виконати практичне завдання. 
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11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Для екзамену в 7  семестрі 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1  

Т1 Т2 60 

30 30 

 

Для екзамену в 8  семестрі 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 2  

Т1 Т2 60 

30 30 

 

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 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 

контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали.  

 

14 Рекомендована література 
Базова 

1. Мултановский В.В. Курс теоретической физики: Классическая механика. Основы специальной теории 

относительности. Релятивистская механика. - М.: Просвещение, 1988. 

2. Иродов И.Е., Савельев И.В., Замша О.И. Сборник задач по общей физике. – М.: Наука, 1975. 

3. Савельев И.В. Основы теоретической физики. в 2 т. Т. 1. Механика. Электродинамика / И. В. 

Савельев. – Изд. 3-е, стереотип. – СПб.: Лань, 2005. – 493 с. 

4.  Сивухин Д.В. Сборник задач по общему курсу физики (атомная фзика, физика ядра и 

элементарных      частиц) М., Наука, 1981 - 222 с.  

5. Мазуренко Д.М., Альперін М.М. Задачі і вправи з теоретичної фізики, К., Вища школа,  1978,  -

184с. 

6. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике  М., Высшая школа, 1981,  - 496 с.   

7. Бредов М.М. Классическая электродинамика: учебное пособие для вузов / М. М. Бредов, В. В. 

Румянцев, И. Н. Топтыгин; под ред. И. Н. Топтыгина. -СПб.: Лань,2003.-398, [1] с 
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8. Медведев Б.В. Начала теоретической физики: Механика, теория поля, элементы квантовой 

механики: Учебное пособие для вузов / Б. В. Медведев.-М.:Наука,1977.- 496 с.: 

9. Мухин К.Н. Введение в ядерную физику М.: Госатомиздат, - 589 с. 

10. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц, М.: «Просвещение», 1984, - 384 с. 

11. Малець Є.Б.  Квантова фізика, Харьков: ООО «Диор», 2001, - 84 с. 
 

 

Допоміжна 

1. Акоста А. Кован К., Грэм Б. Основы современной физики М., «Просвещение»,1981, - 495 с. 

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

 

 

15. Інформаційні ресурси 
1. http:// metodportal.com/node/57202 – Методичний портал. Фізика. 

2. https:// academia.in/ua/?q=node/2159 – Освітній портал «Академія». 

3. https:// infofizmat.jimdo.com/ – Інфо-фізмат. 
 

 

 


