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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) 

 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

5  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  6 
1 2 

Лекції 

Напрям 

6.040203 Фізика 
(код і назва) 

Загальна кількість годин – 180 
14 14 

Практичні, семінарські 

Модулів – 7 
         16 16 

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної робо-

ти – 0.5 

 –   

Освітній рівень: 

бакалавр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

60 60 

Форма підсумкового контролю: 

Мова навчання – українська 
 залік іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни “Теоретична фізика” є є загальні методи дослі-

дження явищ мікросвіту – ядерних систем і в аналізі інтерпретації тих фізичних явищ, 

які зумовлені трансформацією цих систем, а також міжатомною взаємодією, що при-

водить до кристалічних станів і тими наслідками, які виникають. В програму включено 

ряд питань загальної фізики, математичний апарат квантової механіки., 
 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, експериментальною фізикою. 

 
Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Теоретична фізика" є засвоєння осно-

вних положень ядерної фізики, аналізу на основі квантово-механічних положень елек-

тронної та іонної підсистем кристалічної гратки, використання отриманих знань в 

майбутній професійній діяльності студентів., 
 

, 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Теоретична фізика" є знайомст-

во студентів з методами досліджень в ядерній фізиці та теоретичним обґрунтуванням 

спостережуваних результатів, формуванням світогляду на проблеми техногенних по-

дій 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати. Основні поняття:   нуклони, ізотопи, ізобари, дефект маси, енергія зв’язку, пи-

тома енергія зв’язку, енергія ядерної реакції, переріз ядерної реакції, радіоактивність, 

її види, елементи дозиметрії, ланцюгові ядерні реакції, ядерні реактори, термоядерний 

синтез та умови його існування, елементарні частинки, та принципи їх класифікації. 

Кристалографічні позначення, трансляційна симетрія, класифікація кристалів, полі-

морфізм, точкові дефекти, дислокації, деформації, фізична статистика, вироджені і не 

вироджені системи, елементи фазового простору, частота і температура де Бая, енергія 

і рівень Фермі 

 Основні формули, теореми та закони: формула Резерфорда, визначення розмірів 

атомних ядер, залежність радіуса ядра від масового числа. Визначення енергії зв’язку, 

формула Вайцзекера, спін та магнітний момент ядра. Методи їх визначення. Квадру-

польний електричний момент ядра. Ядерні моделі. Властивості ядерних сил, їх основні 

характеристики. Мезонна теорія ядерних сил. Елементарна теорія дейтрона. Закони 

радіоактивного розпаду. Радіоактивні ряди та сімейства. Теорія альфа-, бета, та гама –

розпаду. Досліди Алена та Мєсбауера. Взаємодія заряджених частинок з середовищем, 

ядерна взаємодія. Проходження гама-випромінювання через середовище. Методи ре-

єстрації радіовипромінювання. Класифікація ядерних реакцій, різновидності механіз-

мів реакцій. Ядерні реакції під дією нейтронів.Сповільнення нейтронів, ланцюгові 

ядерні реакції, ядерні реактори, їх типи. Термоядерний синтез, критерій Лоунсона. 

Ван-дер-Ваальсівський , ковалентний, іонний та металевий зв’язки в кристалах. Типи 

кристалічних граток, кристалографічні позначення. Класифікація кристалів по харак-

теру сил зв’язку. Дефекти в кристалічній гратці. Пружна і пластична деформації. Спо-

соби опису макроскопічних систем. Не вироджений і вироджений стани Функції Мак-

свела-Больцмана і Фермі- Дірака. Ефективна густина енергетичних станів. Поняття 
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про нормальні коливання в кристалічній гратці. Акустина і оптична моди нормальних 

коливань. Частота і температура де Бая. Фононий газ. Теплоємність кристалів в широ-

кому температурному інтервалі. Теплопровідність і електропровідність кристалів  
,ѐ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  6  кредитів ЄКТС  180  годин. 

 

 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
1семестр 

Модуль 1. Основні властивості ядер і ядерних сил 

Тема 1.1. Властивості стабільних ядер, енергія зв’язку, формула Вайцзекера 

Тема 1.2. Спін і магнітний момент ядра, квадрупольний момент, ядерні моделі 

Тема 1.3. Основні характеристики ядерних сил, мезонна теорія. 

Тема 1.4.Структура нуклона, елементарна теорія дейтона  

Модуль 2 Радіоактивний розпад 

Тема 2.1. Закони радіоактивного розпаду 

Тема 2.2 Радіоактивні ряди і сімейства, трансуранові елементи 

Тема 2.3. Види радіорозпаду 

Тема 2.4. Елементи дозиметрії 

Тема 2.5. Взаємодія радіовипромінювання з середовищем 

Тема 2.6. Методи реєстрації радіовипромінювання 

Модуль 3 Закономірності в ядерних реакціях 

Тема 3.1. Закони збереження в ядерних реакціях, механізми в ядерних реакціях 

Тема 3.2. Фізика нейтронів, джерела нейтронів, та їх взаємодія з ядрами 

Тема 3.3. Сповільнення нейтронів та ланцюгові ядерні реакції 

Тема 3.4. Елементарна теорія ділення, типи реакцій ділення 

Тема 3.5. Використання ядерної енергії, ядерні реактори, термоядерний синтез 

 

Модуль 4. Елементарні частинки 

Тема 4.1    Відкриття елементарних частинок, види їх взаємодій 

Тема 4.2.   Класифікація частинок, реакції між ними 

Тема 4.3.   Внутрішні властивості частинок, їх систематизація. 

Тема 4.4.   Космічні промені, взаємодія космічного випромінювання з речовиною  

                                  2 семестр 

Модуль 5 Теорія кристалічної гратки 

Тема 5.1.   Види  міжатомного зв’язку в кристалах 

Тема 5.2   Кристалічна гратка, гратка Браве, позначення вузлів, напрямків, пло-

щин 

Тема 5.3   Поліморфізм, та дефекти кристалічної гратки 

Тема 5.4   Механічні властивості кристалів 

Модуль 6  Елементи фізичної статистики 

Тема 6.1   Методи опису стану макроскопічної системи 

Тема 6.2   Ефективна густина станів, вироджені і не вироджені стани 
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Тема 6.3.  Функції розподілу для електронного газу в кристалах. Енергія Фермі. 

Тема 6.4   Правила статистичного усереднення 

Модуль 7. Теплові та електричні властивості кристалів 

Тема 7.1.  Нормальні коливання кристалічної гратки. Фонони 

Тема 7.2.  Теплоємність кристалів по де Баю, електронна теплоємність  

Тема 7.3.  Теплове розширення і теплопровідність кристалів 

Тема 7.4.   Енергетичний спектр електронів в кристалі. Ефективна маса. 

Тема 7.5.   Метали і напівпровідники, механізми провідності 

Тема 7.6   Не рівноважні процеси в напівпровідниках 

 

 
 

,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. Властивості ста-

більних ядер, енергія 

зв’язку, формула Вайц-

зекера 

8 2 1 1 – 6       

Тема 2. Спін і магнітний 

момент ядра, квадрупо-

льний момент, ядерні 

моделі 

4 2 1 1 – 2       

Тема 3. Основні харак-

теристики ядерних сил, 

мезонна теорія 
 

3 1 1 - – 2       

Тема 4. Структура нук-

лона, елементарна тео-

рія дейтона 

4 2 1 1 – 2       

Разом за модулем 1 19 7 4 3 – 12       

Модуль 2  

Тема 1 . Закони радіоак-

тивного розпаду 
 

6 2 1 1 – 4       

Тема 2. Радіоактивні ря-

ди і сімейства, трансу-

ранові елементи 

7 

3 

1 2 – 4       
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Тема 3. Види радіорозпа-

ду 

4 
2 

1 1 – 2       

Тема 4. Елементи дозиме-

трії 
 

6 

2 

1 1 – 4       

Тема 5. Взаємодія радіо-

випромінювання з се-

редовищем 

4 

2 

1 1 – 2       

Тема 6. Методи реєстра-

ції радіовипромінюван-

ня 

5.5 

1.5 

0.5 1 – 4       

Разом за модулем 2 32.5 12.5 5.5 7  20       

Модуль 3 

Тема 1 Закони збережен-

ня в ядерних реакціях, 

механізми в ядерних 

реакціях 

5.5 1.5 0.5 1 – 4       

Тема 2. Фізика нейтронів, 

джерела нейтронів, та 

їх взаємодія з ядрами 

5.5 1.5 0.5 1 – 4       

Тема 3. Сповільнення 

нейтронів та ланцюгові 

ядерні реакції 

5.5 1.5 0.5 1 – 4       

Тема 4. Елементарна те-

орія ділення, типи реа-

кцій ділення 

 

6.5 2.5 0.5 2 – 4       

Тема 5. Використання 

ядерної енергії, ядерні 

реактори, термоядер-

ний синтез 

 
 

3.5 1.5 0.5 1 – 2       

Разом за модулем 3 26.5 8.5 2.5 6  18       

Модуль 4 

Тема 1. Відкриття еле-

ментарних частинок, 

види їх взаємодій 

2.5 0.5 0.5 - – 2       

Тема 2. Класифікація ча-

стинок, реакції між 

ними 
 

2.5 0.5 0.5 - – 2       

Тема 3. Внутрішні влас-

тивості частинок, їх 

систематизація 

3.5 0.5 0.5 - – 3       

Тема 4 Космічні промені, 

взаємодія космічного 

3.5 0.5 0.5 - – 3       
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випромінювання з ре-

човиною 

 

Разом за модулем 4 

 

12 2 2 - – 10       

  – – – –        

  – – – –        

Разом за  1 й сем. 90 30 14 16 – 60       

Другий семестр             

Модуль 5 

Тема 1 Види міжатомного 

звязку в кристалах 
6 2 1 1 – 4       

Тема 2.Кристалічна гратка, 

гратка Браве, кристало-

гафічні позначення 

6 2 1 2  4       

Тема 3.Поліморфізм, та 

дефекти кристалічної грат-

ки 

6 2 1 1  4       

Тема 4 Механічні власти-

вості кристалів 
6 2 1 1  6       

Разом за модулем 5 24 8 4 5  18       

Модуль 6 

Тема 1 Методи опису ста-

ну макроскопічної системи 
6 2 1 1  4       

Тема 2. Ефективна густина 

станів вироджені і не ви-

роджені системи 

6 2 1 1  4       

Тема 3. Функції розподілу 

для електроннго газу, 

енергія Фермі 

6 2 1 2  4       

Тема 4. Правила стати-

стичного усереднення 
6 2 1 1  4       

Разом за модулем 6 25 8 4 5  16       

Модуль 7 

Тема 1.Нормальні коли-

вання кристалічної гратки. 

Фонони 

6 2 1 1  4       

Тема 2.Теплоємність кри-

сталі по де 

Баю.Електронна теп-

лоємність 

8 2 1 1  6       

Тема 3. Теплове розши-

рення і теплопровідність 

кристалів 

6 2 1 1  4       

Тема 4 Енергетичний 

спектр електронів в кри-

сталі 

8 4 1 1  4       

Тема 5.Метали і 

напівпровідники механізми 

провідності 

6 2 1 1  4       

Тема 6 Нерівноважні про-

цеси в напівпровідниках 
6 2 1 1  4       

Разом за модулем 7 40 14 6 6  26       
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Разом за 2 й сем. 90 30 14 16  60       

 

 

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Міжатомна взаємодія в кристалах 1 

2. Кристалографічні позначення, індекси Мілєра 1 

3. Лефекти в кристалічній гратці 1 

4. Механічні властивості кристалів 1 

5. Макроскопічні системи, Хімічний потенціал 1 

6. Ефективна густина станів. Вироджені і не вироджені системи 1 

7. Функція розподілу для електронного газу 2 

8. Правила статистичного усереднення 1 

9. Нормальні коливання в кристалічній гратці. 1 

10. Теплоємність кристалів 1 

11. Теплове розширення і теплопровідність 2 

12. Енергетичний спектр електронів в кристалі 1 

13. Механізми провідності в кристалах 1 

14. Нерівноважні процеси в напівпровідниках 1 

15   Дефект маси, енергія звязку, питома енергія звязку 2 

16 Ядерні сили та їх властивості 2 

17. Радіоактивний розпад, радіоактивні сімейства 2 

18 Взаємодія радіовипромінювання з речовиною, елементи дозиметрії 2 

19 Фізика нейтронів, ланцюгові ядерні реакції 2 

20 Розрахунок параметрів ядерних реакторів 2 

     21  Термоядерні реакції, умови їх зхдійснення, критерій Лоусона 2 

    22 Елементарні частинки, їх класифікація 2 

 Разом 32 

 

6. Лабораторні заняття не передбачені 
 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

                      Ядерна фізика  

1. Масштабні рівні мікросвіту 2 

2. Задачі ядерної фізики 2 

3. Досліди Резерфорда 2 

4. Фундаментальні взаємодії 2 

5. Порівняння атомного і ядерного рівнів 2 

6. Експерименти по розсіянню високо енергетичних частинок 2 

7. Кінематика процесів розсіяння 2 

8. Кінематика процесів розпаду 2 

9. Кінематика процесів пружного розсіяння 2 

10. Спінові моменти ядер 2 

11. Методи визначення спінів і магнітних моментів ядер 2 

12. Ефективний переріз розсіяння 2 

13. 
Приклади пружного розсіяння ( квантова кулька, кулонівський поте-

нцал) 
2 

14. Квадрупольний електричний момент ядра 2 
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15. Ймовірність розпадів 2 

16. Практичне застосування ізотопів 2 

17. Тонка структура альфа-спектрів 2 

18. Відкриття  нейтрино 2 

19. Детектори  частинок 2 

20. Ядерні моделі 2 

21. Взаємодія заряджених частинок з середовищем 2 

22. Кулонівська взаємодія частинок 2 

23. Радіаційне гальмування електронів 2 

24. Проходження гамма-випромінювання через речовину 2 

25. Народження і анігіляція електронно-позитронних пар 2 

26. Особливості протікання реакцій під дією різних частинок 2 

27. Джерела нейтронів та методи їх реєстрації 2 

28. Сповільнення нейтронів 2 

29. Миттєві і запізнюючі нейтрони 2 

30. Типи ядерних реакторів 2 

31.                   Електронна теорія речовини  

1 Вільні коливання квазіпружно зв’язаного електрона 2 

2 Ширина спектральних ліній 4 

3 Розсіяння світла 2 

4 Симетрія кристалів, її види 4 

5 Пластичність твердих тіл 2 

    6 Хрупка міцність кристалів 2 

     7 Джерела дислокацій, методи зміцнення кристалів 2 

     8          Залежність міцності кристалів від часу 2 

     9 Зняття виродження електронного газу   2 

    10  Теплоємність кристалів при низьких темпераутрах 2 

     11  Теплоємність електронного газу 2 

    12   Електрони в кристалі, функції Блоха  2 

    13  Залежність енергії електрона від хвильового числа 2 

    14  Власні і домішкові напівпровідники  2 

    15  Час релаксації і довжина вільного пробігу носіїв заряду 2 

     16 
 Електропровідність виродженого і не виродженого електронного га-

зів 
2 

   17 Залежність рухливості носіїв заряду від температури 2 

   18   Електропровідність чистих металів та сплавів 2 

   19  Відхилення від закону Ома. Ефект сильного поля 2 

   20 Ефект Ганна 2 

    21 Фотопровідність напівпровідників 2 

   22 Люмінесценція , її види 2 

   23 Надпровідність, високотемпературна надпровідність 2 

   24  Магнітні властивості кристалів 2 

   25  Квантова природа діа-, пара- і феромагнетизму 2 

   26  Антиферомагнетизм, феримагнетизм 2 

   27  Контактні явища ( метал-метал, метал-напіпровідник ) 2 

   28  Рівноважні і нерівноважні р-н переходи 2 

Всього  120 

 

 

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

боти), написання звітів та рефератів. 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Самостійні роботи, оцінки за індивідуальні навчально-дослідні завдання, тестування (контроль-

ні роботи). 

 

 

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; 

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 

Поточне тестування та самостійна робота 
 

Сума балів 

Заліку 
Змістовий 

модуль № 1 

 

Змістовий модуль № 2 
 

Змістовий модуль № 3 
 

Змістовий модуль № 4 

Т1 –Т4 

max балів 

Т1 – Т3 

max балів 

Т4 – Т6 

max балів 

Т1 ,Т2 

max балів 

Т3 – Т5 

max балів 

Т1-Т4 
 

max балів 

20 15 15 10 15 25 100 

Т1-Т4( модуль 1 ) Властивості стабільних ядер, формула Вайцзекера . Спін і магнітний момент ядра. 

Квадрупольний електричний момент. Ядерні моделі, властивості ядерних сил. Структура нуклона, 

елементарна теорія дейтона. 

Т1-Т6 ( модуль 2 )-.Закони радіоактивного розпаду. Радіоактивні ряди і сімейства.  Види радіоактив-

ного розпаду. Елементи дозиметрії. Взаємодія радіовипромінювання з середовищем, методи реєстра-

ції радіовипромінювання. 

Т1-Т5 ( модуль 3 ).Закони збереження в ядерних реакціях, механізми ядерних реакцій. Фізика нейт-

ронів, джерела нейтронів та їх взаємодія з ядрами. Сповільнення нейтронів та ланцюгові ядерні реак-

ції. Елементарна теорія ділення. Типи реакцій ділення. Практичне використання ядерної енергії. Яде-

рні реактори. Термоядерний синтез . 
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Т1-Т4  ( модуль 4 ) Відкриття елементарних частинок, види їх взаємодій. Класифікація частинок, ре-

акції між ними. Внутрішні властивості частинок, їх систематизація. Космічні промені, їх взаємодія з 

речовиною. 

                                                       Другий семестр 

Т1-Т4( модуль 5 ) – Види міжатомного зв’язку в кристалах . Кристалічна гратка, гратка Браве. Полі-

морфізм та дефекти кристалічної гратки. Механічні властивості кристалів 

Т1-Т4 ( модуль 6)–Методи опису стану макроскопічної системи. Ефективна густина енергетичних 

станів. Вироджені і не вироджені системи. Функції розподілу електронного газу . Енергія Фермі. 

Правила статистичного усереднення.   

Т1-Т6( модуль 7 ) – Нормальні коливання кристалічної гратки. Фонони.  Теплоємність кристалів по 

де Баю. Електронна теплоємність. Теплове розширення і теплопровідність кристалів. Енергетичний 

спектр електронів в кристалі. Метали і напівпровідники, механізми провідності . Нерівноважні про-

цеси в напівпровідниках. 

    

 

Для завершального екзамену 

 

Змістовий модуль № 5 Змістовий модуль № 6 Змістовий модуль № 6  Сума балів 

Т1   Т2 Т3     Т4 Т1   Т2 Т3    Т4 Т1 Т2 Т3  Т4 Т5  Т6  

10 10 10 10 10 5 5 60 

 

 

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

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

2. Мазуренко Д.М., Альперін М.М. Задачі і вправи з теоретичної фізики, К., Вища 

школа,  1978, 184 с. 

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

4. Ракобольская И.В. Ядерная физика, изд-во МГУ, 1971, 295 с. 

5. Колпаков П.Е. Основы ядерной физики, М., «Просвещение», 1069, 400 с. 
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6. Мухин К.Н. Введение в ядерную физику , М,, Госатомиздат, 589 с. 

7. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц, М., «Просвщение», 

1984, 384 с. 

8. Малець Є.Б.  Квантова фізика, ООО «Диор.», Харьков, 2001, 84 с. 

9.Епифанов Г.И. Физика твердого тела. М., «Высшая школа», 1977, 288 с. 

10. Бушманов Б.Н., Хромов Ю.А. Физика твердого тела, М., «Высшая школа», 1971 , 

224 с. 

11.Дубок В.А., Котенко О.С. Хімія і фізика напівпровідників, К., «Вища школа», 1971,  

298 с. 

12.Мазуренко Д.М. Електронна теорія речовини. К., «Вища школа», 1969, 176 с. 

 
 

                                                                    Допоміжна 

1. Дубчак Я.Й. Молекулярна фізика. В-во Львівського ун-ту, Львів 1973, 264 с. 

2. Бейзер А. Основные представления современной физики. М., Атомиздат, 

1973,548 с. 

3. Акоста А. Кован К., Грэм Б. Основы современной физики М., «Просвеще-

ние»,1981, 495 с. 
 

 

15. Інформаційні ресурси 
     1. Використання освітніх сайтів Інтернет-мережі 

       


