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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни "Теоретична фізика" складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «спеціаліст», галузі знань 01  

Освіта, спеціальності 014 середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни “Теоретична фізика” є загальні методи дослідження явищ 

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

трансформацією цих систем, а також міжатомною взаємодією, що приводить 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, класичною та квантовою механікою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Теоретична фізика" є засвоєння основних 

положень ядерної фізики, аналізу на основі квантово-механічних положень електронної та іонної 

підсистем кристалічної гратки, використання отриманих знань в майбутній професійній діяльності 

студентів. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Теоретична фізика" є знайомство студентів з 

методами досліджень в ядерній фізиці та теоретичним обґрунтуванням спостережуваних результатів, 

формуванням світогляду на проблеми техногенних подій. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

Основні поняття:  нуклони, ізотопи, ізобари, дефект маси, енергія зв’язку, питома 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, поліморфізм, 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. Квадрупольний 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 

реєстрації радіовипромінювання. Класифікація ядерних реакцій, різновидності механізмів 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 характеру сил зв’язку. Дефекти в кристалічній гратці. Пружна і пластична 

деформації. Способи опису макроскопічних систем. Не вироджений і вироджений стани Функції 

Максвела-Больцмана і Фермі- Дірака. Ефективна густина енергетичних станів. Поняття про 

нормальні коливання в кристалічній гратці. Акустина і оптична моди нормальних коливань. Частота і 

температура де Бая. Фононий газ. Теплоємність кристалів в широкому температурному інтервалі. 

Теплопровідність і електропровідність кристалів; 

вміти: 

застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних фізичних явищ; 

правильно визначати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій до фізичних явищ; 
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оцінювати ступінь вірогідності результатів, отриманих за допомогою теоретичних методів 

дослідження; розв’язувати конкретні задачі з теоретичної фізики. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  6  кредитів ЄКТС  180  годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Основні властивості ядер і ядерних сил 

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

стабільних ядер, маса і енергія, дефект мас і пакувальний коефіцієнт енергія зв’язку, формула 

Вайцзекера. 

Основні етапи розвитку ядерної фізики. Масштаби фізичних величин. Заряд і маса ядра, 

розміри ядер. Енергія зв’язку, питома енергія зв’язку. Упаковичний коефіцієнт. Формула Вайцзекера. 

Енергія ядерних реакцій. Реакції через складове ядро. 

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

Механічні і магнітні моменти ядер. Ядерний магнетон. Гіромагнітне співвідношення. 

Краплинна і оболонкова моделі ядра. 

Тема 1.3. Основні характеристики ядерних сил, мезонна теорія. 

Область дії ядерних сил. Можливі форми потенціальної взаємодії для ядерних сил. 

Незалежність ядерних сил від електричних зарядів. Залежність ядерних сил від спіна. Обмінний 

характер. Фізичне обгрунтвування мезонної теорії. 

Тема 1.4. Структура нуклона, елементарна теорія дейтрона. 

Розподіл електричного заряду і магнітного моменту в межах нуклона. Комптонівська довжина 

хвилі пі мезона. Елементарна теорія дейтона. 

Модуль 2 Радіоактивний розпад 

Тема 2.1. Закони радіоактивного розпаду. 

Статистичний характер радіо розпаду. Постійна розпаду, період напіврозпаду, середній час 

життя радіонуклідів. Активність. Експериментальне визначення постійної розпаду. 

Тема 2.2. Радіоактивні ряди і сімейства, трансуранові елементи. 

Радіоактивні ряди. Материнські і дочерні ядра. Вікове рівняння. Трансуранові елементи. 

Тема 2.3. Види радіо розпаду. 

Альфа-розпад, його теорія. Зв'язок постійної альфа-розпаду з прозорістю потенціального 

бар’єру. Бета-розпад. Енергетичні спектри електронів при бета-розпаді. К-захват, нейтрино. Гамма-

випромінювання, резонансне поглинання. Ефект Мєсбауера. 

Тема 2.4. Елементи дозиметрії. 

Одиниці дозиметрії – Кюрі, Резерфорд Рентген. Поглинена доза, Експозиційна доза. 

Потужність дози. Фізичний еквівалент Рентгена і біологічний еквівалент Рентгена. Допустима і 

летальна дози. 

Тема 2.5. Взаємодія радіовипромінювання з середовищем. 

Іонізаційні втрати. Залежність середнього пробігу частинок від маси і швидкості. Переріз 

розсіяння частинок. Проходження гамма променів через речовину (фотоефект, комптонівське 

розсіяння). 

Тема 2.6. Методи реєстрації радіовипромінювання. 

Іонізаційна камера. Лічильники заряджених частинок. Трекові прилади для реєстрації 

частинок. Визначення маси заряджених частинок. Мас-спектрографи. 

Модуль 3 Закономірності в ядерних реакціях. Ядерні реакції, символіка і класифікація Пружна 

і не пружна взаємодії - часткові випадки ядерної взаємодії. Класифікації ядерних реакцій. 

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

Закони збереження заряду і числа нуклонів. Збереження перших інтегралів руху - повної 

енергії, імпульсу, моменту кількості руху. Ефективні перерізи і виходи ядерних реакцій. 

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

Види взаємодії нейтронів з ядрами. Радіаційний захват нейтрона. Реакції з утворенням 

протонів. Реакції з утворенням альфа-частинок. Непружне розсіяння нейтронів, пружне розсіяння 

нейтронів. Досліди по вивченню взаємодії нейтронів з речовиною. 
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Тема 3.3. Сповільнення нейтронів та ланцюгові ядерні реакції. 

Сповільнення нейтронів. Теплові нейтрони, повільні нейтрони. Довжина сповільнення. 

Дифузійна довжина. 

Тема 3.4. Елементарна теорія ділення, типи реакцій ділення. 

Борівська теорія ядерних реакцій. Проміжне ядро, його ядерні рівні. Переріз ядерної реакції. 

Формули Брейта-Вігнера. Досліди по вивченню ділення. Вимірювання кінетичної енергії осколків 

ділення. Елементарна теорія поділу. 

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

Середнє число вторинних нейтронів. Запізнюючі нейтрони. Переріз ділення і практичне 

здійснення ланцюгового ядерного процесу. Коефіцієнт розмноження нейтронів. Формула 4-х 

співмножників. Термоядерні реакції, параметри плазми, критерій Лоусона. 

Модуль 4. Елементарні частинки 

Тема 4.1. Відкриття елементарних частинок, види їх взаємодій. 

Частинки і античастинки. Мезони, гіперони, резонанси. Сильні взаємодії, електромагнітні 

взаємодії, слабкі взаємодії. 

Тема 4.2. Класифікація частинок, реакції між ними. 

Класифікація елементарних частинок: фотон, лептони, мезони, баріони. Реакції між 

частинками. 

Тема 4.3. Внутрішні властивості частинок, їх систематизація. 

Лептонний заряд, баріонний заряд, ізотопічний спін, сильна і електромагнітна взаємодія 

Систематизація елементарних частинок. 

Тема 4.4. Космічні промені, взаємодія космічного випромінювання з речовиною. 

Відкриття космічних променів. Геомагнітні явища. Взаємодія космічного випромінювання з 

речовиною. 

Модуль 5. Теорія кристалічної гратки 

Тема 5.1. Види міжатомного зв’язку в кристалах. 

Сили Ван-дер-Ваальса. Дисперсійна, орієнтаційна і індукційна взаємодії. Іонний, ковалентний і 

металевий зв’язки. Співставлення різних типів зв’язків. 

Тема 5.2. Кристалічна гратка. 

Гратка Браве, позначення вузлів, напрямків, площин. 

Тема 5.3. Поліморфізм, та дефекти кристалічної гратки. 

Поліморфні перетворення. Точкові дефекти. Дислокації. 

Тема 5.4. Механічні властивості кристалів. 

Теоретична і реальна міцність кристалів на зсув. Пружна і пластична деформації. Закон Гука. 

Механізми пластичної течії кристалів. 

Модуль 6. Елементи фізичної статистики 

Тема 6.1. Методи опису стану макроскопічної системи. 

Термодинамічний опис колективу частинок. Хімічний потенціал. Статистичний опис 

колективу частинок. 

Тема 6.2. Ефективна густина станів, вироджені і невироджені стани. 

Невироджені і вироджені колективи. Класична і квантова статистики. Поняття про фазовий 

простір мікрочастинки і його квантування. Ефективна густина станів. 

Тема 6.3. Функції розподілу для електронного газу в кристалах. Енергія Фермі. 

Функції розподілу для виродженого і невиродженого газів. Критерій невиродженості 

ідеального газу. Енергія Фермі, рівень Фермі. 

Тема 6.4. Правила статистичного усереднення. 

Середні значення енергії, імпульсу, швидкостей колективу частинок. 

Модуль 7. Теплові та електричні властивості кристалів 

Тема 7.1. Нормальні коливання кристалічної гратки. Фонони. 

Поняття про нормальні коливання гратки. Спектр нормальних коливань кристалічної гратки. 

Температура і частота Дебая. Поняття про фонони. Функція розподілу фононного газу. 

Тема 7.2. Теплоємність кристалів по Дебаю, електронна теплоємність. 

Теорія теплоємності в широкому інтервалі температур. Область низьких і високих температур. 

Теплоємність електронного газу. 
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Тема 7.3. Теплове розширення і теплопровідність кристалів. 

Ангармонічні коливання атомів в кристалічній гратці, теорія теплового розширення. 

Теплопровідність діелектриків, теплопровідність металів. Низькі і високі температури. 

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

Енергетичні рівні вільних атомів .Електрони в кристалі, їх енергетичний спектр. Залежність 

енергії електрона від хвильового вектора. Ефективна маса електрона. 

Тема 7.5. Метали і напівпровідники, механізми провідності. 

Заповнення енергетичних зон електронами. Механізми провідності в металах і 

напівпровідниках. Температурна залежність провідності металів і напівпровідників. 

Тема 7.6. Нерівноважні процеси в напівпровідниках. 

Явища, обумовлені надлишковими носіями. Детальна рівновага. Нерівноважна статистика і 

квазірівні Фермі. Рівняння неперервності і час життя носіїв. Генерація і рекомбінація електронно-

діркових пар. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

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

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. 

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

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

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

16. Інформаційні ресурси. 

 


