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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 

Середня освіта,  спеціальності  014 Середня освіта (МАТЕМАТИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни "Теоретична фізика” є вивчення окремих розділів сучасної 

теоретичної фізики: прикладних розділів квантової механіки та атомної фізики, фізики атомного ядра 

та елементарних частинок. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з загальною фізикою та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Теоретична фізика" є ознайомлення студентів з 

методами дослідження в сучасній теоретичній фізиці. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Теоретична фізика" є формування фізичного 

кругозору у студентів по актуальним питанням атомної та ядерної фізики. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

Математичний апарат квантової механіки, методи підходу до розв’язку рівняння Шредінгера 

для типових задач квантової механіки. Квантово-механічних опис електронів в атомах, ефекти, 

пов’язані з спін-орбітальною взаємодією. Багато електронні атоми і атомні спектри. Утворення і 

структура молекул, молекулярні спектри. Елементи квантової статистики. Типи міжатомних зв’язків 

в кристалах. Формування енергетичних зон. Атомне ядро, його моделі, властивості ядерних сил. 

Радіоактивність і ядерні реакції. Елементарні частинки, їх класифікація. 

вміти: 

застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних фізичних явищ; 

правильно визначати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій до фізичних явищ; 

оцінювати ступінь вірогідності результатів, отриманих за допомогою теоретичних методів 

дослідження; розв’язувати конкретні задачі з теоретичної фізики. 

 

На вивчення дисципліни відводиться  3 кредити ЄКТС – 90 год 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Елементи квантової механіки та атомної фізики 

Тема 1.1. Хвильові властивості частинок. Модель атома за Бором. 

Хвилі де Бройля. Швидкість хвиль де Бройля. Хвильова і групова швидкості. Дифракція 

частинок. Принцип невизначеності. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Атомні спектри. Атом за 

Бором. Рівні енергії і спектри. Воднеподібні атоми. 

Тема 1.2. Рівняння Шредінгера, його застосування (атом водню, гармонічний осцилятор, 

потенціальна яма). 

Квантова механіка. Хвильова функція. Густина ймовірності. Хвильове рівняння. Рівняння 

Шредінгера. Його застосування до стандартних задач квантової механіки (потенціальна яма, 

гармонічний осцилятор, атом водню). 

Тема 1.3. Багато електронні атоми, спін-орбітальна взаємодія, атомні спектри, молекулярні 

спектри. 

Квантові числа, їх зв'язок з динамічними і енергетичними параметрами. Спін-орбітальна 

взаємодія, векторна модель атома. Правила відбору. Принцип Паулі. Побудова електронних 

оболонок і підоболонок в атомах. Аналіз положення хімічних елементів в періодичній системі з 

точки зору квантової механіки. Формування молекул, молекулярні спектри. 

Тема 1.4. Елементи квантової статистики. Атомні зв’язки в кристалах, енергетичні зони. 



4 

 

 
 

 

Елементи фізичної статистики. Вироджені і невироджені системи. Класична і квантова 

статистики. Функції розподілу. Види атомної взаємодії в кристалах. Колективізація електронів, 

формування енергетичних зон. Закон дисперсії енергії електронів в кристалі. Ефективна електронна 

маса. 

Модуль 2. Елементи ядерної фізики 

Тема 2.1. Атомні ядра та їх характеристики. Енергія зв’язку. Ядерні моделі. 

Маса і електричний заряд ядра. Енергія зв’язку і стійкість ядер. Розміри ядер. Магнітний 

дипольний момент ядра. Електричний квадрупольний момент ядра. Властивості ядерних сил. 

Крапельна модель ядра. 

Тема 2.2. Радіоактивність. Статистика та види радіоактивного розпаду. 

Природна та штучна радіоактивність. Закони радіоактивного розпаду. Активність 

радіонуклідів. Альфа-, бета-, та гамма- випромінювання. Біологічна дія радіонуклідів. 

Тема 2.3. Ядерні реакції. Ділення ядер та ланцюгова ядерна реакція. 

Умови проходження ядерних реакцій. Загальні закономірності. Складове ядро і резонансні 

ефекти. Реакції під дією нейтронів. Ланцюгові ядерні реакції. Ядерні реактори. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання -  екзамен. 
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