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Завдання для самостійної роботи  
з дисципліни «Теоретична фізика»  

на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 
 

для студентів  
4 курсу 
освітній рівень – бакалавр 
спеціальність – «математика» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 
викладачі-лектори:  
доц. Подолян А.О. (електронна пошта – artem1976@knu.ua), доц. Козаченко 
В.В. (електронна пошта – victorc@knu.ua) 
викладачі, що проводитимуть семінарські заняття:  
доц. Оліх О.Я. (електронна пошта – olegolikh@knu.ua),  
ас. Ісаєв М.В. (електронна пошта – mykola.isaiev@knu.ua),  
доц. Подолян А.О. (електронна пошта – artem1976@knu.ua). 
 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 
студентів, критерії оцінювання 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 
двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 
(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 
контрольної роботи. 

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи. Під час 
першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають вивчити 
запропоновані питання визначених тем 1-2 (перелік тем та питань наведено 
нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти мають надіслати 
письмові відповіді на 3 контрольні запитання та письмові розв’язки 2-х задач 
з кожної теми (перелік запитань та задач наведено нижче). Відповіді та 
розв’язки надсилаються у вигляді сканів (фотографій) рукописних робіт. 
Матеріали мають бути надіслані викладачу, що проводить семінарські 
заняття у відповідній групі на вказану вище електронну адресу не пізніше 6 
лютого 2018 р. Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна 
кількість балів, яку можна отримати за виконання першого етапу, складає 5 
балів. Щоб отримати мінімальну кількість балів (3 бали), необхідну для 
зарахування першого етапу, потрібно правильно відповісти на 2 і більше 
запитання та правильно розв’язати 1 і більше задач. Якщо студент отримає 
меншу кількість балів (менше 3 балів), у нього є час до 10 лютого 
переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 
студенти мають вивчити запропоновані питання визначених тем 3-4 (перелік 
тем та питань наведено нижче). Для підтвердження виконання завдання 
студенти мають надіслати письмові відповіді на 3 контрольні запитання та 
письмові розв’язки 2-х задач з кожної теми (перелік запитань та задач 
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наведено нижче). Відповіді та розв’язки надсилаються у вигляді сканів 
(фотографій) рукописних робіт. Матеріали мають бути надіслані викладачу, 
що проводить семінарські заняття у відповідній групі на вказану вище 
електронну адресу не пізніше 20 лютого 2018 р. Максимальна кількість 
балів, яку можна отримати за виконання другого етапу, складає 5 балів. Щоб 
отримати мінімальну кількість балів (3 бали), необхідну для зарахування 
другого етапу, потрібно правильно відповісти на 2 і більше запитання та 
правильно розв’язати 1 і більше задач. Якщо студент отримає меншу 
кількість балів (менше 3 балів), у нього є час до 27 лютого переробити 
завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

Таким чином, максимальна кількість балів, яку студент може отримати 
за виконання самостійної роботи, складає 10 балів. Для того, щоб самостійна 
робота була зарахована, необхідно набрати не менше 6 балів. Отримані 
студентом за виконання самостійної роботи бали враховуються в підсумковій 
оцінці за другий семестр. 

 
Теми, контрольні запитання та задачі для самостійного 

опрацювання 
Для самостійного опанування студентами у період з 24.01 до 28.02.18 р. 

виносяться наступні теми та питання, передбачені робочою програмою 
навчальної дисципліни: 

 
Тема 1. Хвильові і карпускулярні властивості мікрочастинок. 

Хвильові і карпускулярні властивості мікрочастинок. Теорія де-Бройля.  
 
Контрольні запитання до теми 1. 

1. Теплове випромінювання та уявлення про кванти. 
2. Як Ейнштейн пояснив явище фотоефекту? 
3. Як пояснити ефект Комптона виходячи з корпускулярних уявлень про 
світло? 
4. В чому полягає суть дослідів Девідсона-Джермера? 
5. Гіпотеза де-Бройля. Де-Бройлівська довжина хвилі. 

 
 
Задачі до теми 1. 

 
Задачі № 2.31, 2.34, 2.39 та 2.42 із задачника [5] 

 
Тема 2.  Хвильова функція, її фізичний зміст і основні властивості. 

Хвильова функція, її фізичний зміст і основні властивості. Принцип 
суперпозиції в квантовій механіці. 

 
Контрольні запитання до теми 2. 

1. Який вигляд має хвильова функція вільної частинки? 
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2. Борнівська трактовка фізичного змісту хвильової функції. 
3. Що таке умова нормування для хвильової функції? 
4. Яким природнім умовам повинна задовольняти хвильова функція? 
5. В чому полягає суть принципу суперпозиції в квантовій механіці? 

 
 
Задачі до теми 2. 
 
Задачі № 2.50, 2.52, 2.55 та 2.56 із задачника [5]  
 
Тема 3. Оператори фізичних величин. 

Оператори фізичних величин. Принцип відповідності і визначення явного 
вигляду операторів фізичних величин. 

 
Контрольні запитання до теми 3. 

1. Яким постулатом визначаються оператори фізичних величин? 
2. В чому полягає суть принципу відповідності? 
3. Яким умовам повинні задовольняти оператори фізичних величин? 
4. Явний вигляд операторів координати та імпульсу. 
5. Явний вигляд оператора проекції момента імпульсу. 
 

Задачі до теми 3. 
 
Задачі № 2.142, 2.145, 2.146 та 2.159 із задачника [5] 
 

Тема 4. Власні функції, власні значення операторів. 
Власні функції, власні значення операторів. Рівняння на власні функції 

та власні значення. Вироджені і невироджені стани. 
 
Контрольні запитання до теми 3. 

1. Що таке власна функція та власне значення оператора? 
2. Як співвідносяться власні значення операторів фізичних величин з 
експериментальними значеннями цих величин? 
3. Чому оператори фізичних величин повинні бути самоспряженими? 
4. Ортонормування  власних функцій операторів фізичних величин. 
5. Що таке вироджені та невироджені стани? 

 
 
Задачі до теми 4. 
 
Задачі № 2.100, 2.102, 2.105 та 2.113 із задачника [5] 
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