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2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 
3 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 
науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 
із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 



ВСТУП 
Навчальна дисципліна  _Фізика_ 
    (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань ______________  
             (зазначити відповідний рівень)  (зазначити) 

з напряму підготовки 6.040202 – «Механіка»____, спеціальності -  –  
            (шифр і назва напряму підготовки)        (шифр і назва і спеціальності) 

Дана дисципліна  нормативна  
         (нормативна, за вибором) 

 за спеціалізаціями __Механіка суцільних середовищ, Теоретична та  
                               (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

прикладна механіка__ 
 

Викладається у 6/7 семестрі 3/4 курсу _денної форми в обсязі – 90/216 год. 4 
                   (зазначається загальний обсяг) 

( 2,5/6 кредитів ECTS5) зокрема: лекції – _34/51 год., практичні __0/17 год., 
лабораторні – __17/34 год., самостійна робота – _39/114  год. У курсі 
передбачено _4_ змістових модулі та _4_ модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни –  отримання глибоких та систематичних знань по 
основним фізичним явищам і процесам для розв'язання задач професійної 
діяльності; засвоєння засобів та методів розв'язання конкретних задач з різних 
розділів фізики, розвиток навичок самостійного вивчення науково-технічної 
літератури, набуття вміння формулювання практичних задач з врахуванням їх 
фізичної суті; розвинення наукового світогляду, сучасного фізичного мислення і 
формування вмінь аналітичного мислення. 

Завдання – засвоєння основних фізичних законів, оволодіння методами і 
принципами як теоретичного розв’язку фізичних задач, так і планування та 
виконання фізичного експерименту, вміння застосовувати отримані знання до 
розв'язування стандартних та нестандартних завдань; формування та розвиток у 
студентів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і 
процесів, які відбуваються у природі, техніці, побуті, та для продовження 
освіти. 

Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: визначення основних фізичних величин та одиниці їх вимірювання 

у Системі інтернаціональній (СІ); математичне формулювання та фізичний 
зміст основних фізичних принципів та законів; основні методи розв’язку 

                                           
4 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
5 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



фізичних задач різних типів; принцип дії, призначення та точність основних 
типів фізичних вимірювальних приладів, а також можливості і межі їх 
застосування; взаємозв’язок між основними фізичними законами та 
фундаментальними принципами механіки; основні сучасні досягнення фізики та 
їх застосування у різних галузях науки, виробництва та повсякденного життя. 

вміти: логічно і послідовно формулювати основні фізичні принципи та 
закони; розв’язувати основні типи фізичних задач; планувати та виконувати 
вимірювання основних фізичних величин; оцінювати точність фізичного 
експерименту; самостійно працювати з фізичною літературою. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна „Фізика” є складовою 
частиною циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Теоретична механіка, Експериментальнi 
методи механiки деформiвного твердого тіла, Теорiя тепло масообміну, Теорiя 
пружності, Аерогiдромеханiка, Механiка руйнування,  



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 і 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3. 

Обов’язковим є отримання під час роботи протягом 6 семестру не менше 60 балів. 
Оцінювання за формами контролю6: 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – 30 балів Max. – 50 балів Min. – 30 балів Max. – 50 балів 
Усна відповідь 3 5 3 5 
Контроль із 
письмовими 
відповідями під час 
лекції 

3 5 3 5 

Виконання домашніх 
завдань, активність 
під час розв’язку 
задач  

6 10 6 10 

Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійне вивчення 

3 5 3 5 

Модульна контрольна 
робота 1 15 25 15  

Модульна 
контрольна робота 2 

   25 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 60 балів для одержання заліку необхідно перескласти всі теми, за 
які набрано недостатню кількість балів та отримати необхідну додаткову кількість балів 
за формами контролю: Контрольна робота за темами, що входять до змістового модулю 1 
(чи 2); Доповідь за запропонованою додатковою темою із матеріалу, винесеного на 
самостійне вивчення. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 30 30  60 
Максимум 50 50  100 

 
Робота з вивчення програмного матеріалу 7 семестру поділяється на два 

змістові модулі. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за підсумком 
першого змістового модуля – 25, за підсумком другого змістового модуля – 25. Під 
час підсумкового контролю (екзамену) студент може отримати 40 балів. У 
підсумковій оцінці за даний предмет (за 7-й семестр) враховується кількість балів, 
отримана студентом під час 6-го семестру, а саме вона входять до загальної суми балів 

                                           
6 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  



з ваговим коефіцієнтом 0.1. Таким чином, максимальна кількість балів, яка може бути 
отримана у підсумковій оцінці за результатами роботи у 6-му семестрі – 10. 
Оцінювання за формами контролю7: 
 ЗМ3 ЗМ4 

Min. – 16 балів Max. – 25 балів Min. – 16 балів Max. – 25 балів 
Усна відповідь при 
опитуванні під час 
лекції 

1 2 1 2 

Контроль із 
письмовими 
відповідями під час 
лекції  

1 2 1 2 

Виконання домашніх 
завдань, активність 
під час розв’язку 
задач 

1 2 1 2 

Виконання та захист 
лабораторних робіт 6 8 6 8 
Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійне вивчення 

1 2 1 2 

Модульна контрольна 
робота 3 6 9   
Модульна 
контрольна робота 4   6 9 
     
Результати роботи в 
6-му семестрі   6 10 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 32 бали для одержання заліку обов’язково слід отримати необхідну 
додаткову кількість балів за формами контролю: Контрольна робота за темами, що входять 
до змістового модулю 3 (чи 4); Доповідь за запропонованою додатковою темою із 
матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль3 Змістовий модуль4 Результати роботи 
в 6-му семестрі 

іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 16 16 6 22 60 
Максимум 25 25 10 40 100 

 
При цьому, кількість балів: 

• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

                                           
7 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  



• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
 
 
  Шкала відповідності 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 

4 добре 
75 – 84  
65 – 74  

3 задовільно 
60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1 «Релятивістська механіка, основи термодинаміки та 

статистичної фізики» 

Вступ. 
 

ТЕМА 1. Релятивістська механіка (9 год.)8 
Основи релятивістської кінематики та релятивістської динаміки. 
 

ТЕМА 2. Основи термодинаміки та статистичної фізики (36 год.) 
Термодинамічний і статистичний методи опису макросистем. Начала 

термодинаміки. Метод термодинамічних потенціалів. Мікроканонічний та 
канонічний розподіли Гібса. Розподіли Максвела та Больцмана. Зв’язок 
статистичної фізики і термодинаміки. Основні явища переносу. Реальні гази. 
Фазові переходи. 

 
Змістовий модуль 2 «Електродинаміка» 
 
ТЕМА 3. Електродинаміка (45 год.)9 

Електростатичні явища у вакуумі та середовищі. Стаціонарні 
електричні струми. Магніті явища у вакуумі та середовищі. Взаємне 
перетворення електричних та магнітних полів. Зв’язок електродинаміки та 
теорії відносності. Електромагнітні хвилі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
8 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 
9 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

6 СЕМЕСТР 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції лаборатор
ні заняття С/Р 

 
Змістовий модуль 1  Релятивістська механіка, основи термодинаміки та 

статистичної фізики 

1 
Вступ. 
Тема 1.  Релятивістська кінематика. 2 1 1 

2 Тема 2.  Релятивістська динаміка 2 2 2 

3 Тема 3.  Основи термодинаміки. Ідеальний газ 2  1 

4 Тема 4.  Перше начало термодинаміки 2 2 2 

5 Тема 5.  Ентропія 2  1 

6 Тема 6.  Термодинамічні потенціали 2 2 2 

7 Тема 7.  Елементи статистичної фізики 2  1 

8 Тема 8.  Розподіли 2 2 2 

9 Тема 9.  Реальні гази і фазові переходи 2  1 

10 Тема 10.  Явища переносу   4 

 Модульна контрольна робота 1   1 
 

Змістовий модуль 2 Електродинаміка 

11 Тема 11.  Електростатика 2  2 

12 Тема 12.  Провідники та діелектрики в електростатичному 
полі 2 2 2 

13 Тема 13.  Стаціонарні струми 2  2 

14 Тема 14.  Магнітостатика 2 2 2 

15 Тема 15.  Магнітне поле в речовині 2  2 

16 Тема 16.  Магнітні властивості атомів 2 2 2 

17 Тема 17.  Взаємне перетворення електричних та магнітних 
полів 2  2 

18 Тема 18.  Хвильові рухи в природі 2 2 2 

19 Тема 19.  Електродинаміка та спеціальна теорія 
відносності   4 

 Модульна контрольна робота 2   1 

 ВСЬОГО 34 17 39 
Загальний обсяг 90 год.10, в тому числі: 
                                           
10 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



Лекцій – 34 год.          
Лабораторні заняття – 17 год.          
Самостійна робота - 39 год. 

 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ,  СЕМІНАРСЬКИХ  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7 СЕМЕСТР 

№ 
лекції 

Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції 
практичні 

/ 
лаборатор
ні заняття  

самост. 
робота 

 
Змістовий модуль 3 «Оптика» 

20 Тема 20.  Вступ. Явище інтерференції. 3 2/- 6 

21 Тема 21.  Явище інтерференції. Когерентність 
хвиль. 2 2/2 6 

22 Тема 22.  Явище дифракції. 3 2/- 6 

23 Тема 23.  Явище дифракції. Наближення Френеля і 
Фраунгофера. 2 2/2 6 

24 Тема 24.  Дисперсія світла. 3 2/- 6 

25 Тема 25.  Поляризація світла. 2 2/2 6 

26 Тема 26.  Оптика анізотропних середовищ. 4 2/- 6 

27 Тема 27.  Класичні моделі випромінювання світла. 2 2/2 6 

28 Тема 28.  Основні уявлення про квантову теорію 
випромінювання світла. 4 2/- 6 

29 Тема 29.  Основні уявлення про квантову теорію 
випромінювання світла. Нелінійні оптичні явища. 2 1/2 8 

Модульна контрольна робота 3  1** 1 

 
Змістовий модуль 4 «Елементи атомної та квантової фізики» 

30 Тема 30.  Мікросвіт. Хвилі та кванти. Частки та 
хвилі. 4 2/- 6 

31 Тема 31.  Атом водню за Бором. 2 2/2 6 

32 Тема 32.  Основи квантової механіки. 4 2/- 6 

33 Тема 33.  Основи квантової механіки. 
Одноелектронний атом. 2 2/2 6 

34 Тема 34.  Багатоелектронні атоми. 4 2/- 6 



35 Тема 35.  Молекули. Атом в полі зовнішніх сил. 2 2/2 6 

36 Тема 36.  Основи фізики твердого тіла. 4 1/- 6 

37 Тема 37.  Елементи ядерної фізики. 2 1/- 8 

Модульна контрольна робота 4  1** 1 

 ВСЬОГО 51 51 114 

*** - модульна контрольна робота проводиться викладачем на практичному 
занятті в обсязі 1 год. (півпари) 

Загальний обсяг 216 год., в тому числі:   
Лекції – 51 год 
Практичні заняття – 17 год 
Лабораторні роботи – 34 год 
Самостійна робота - 114 год. 

 
 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Релятивістська механіка, основи термодинаміки та статистичної фізики 

 
Вступ. 

 
ТЕМА 1.    РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА. – (9 год.) 

 
Лекція 1.   Вступ. Релятивістська кінематика (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
1. Предмет фізики. 
2. Принцип відносності в класичній та релятивістській механіці. 
3. Постулати Ейнштейна. 
4. Перетворення Лоренця. 
5. Простір Міньковського, 4-радіус-вектор, 4-вектор швидкості. 

 
Лабораторне заняття 1. (1 год) 

1. Проведення інструктажу з техніки безпеки. 
1. Ознайомлення з особливостями обчислення похибок у лабораторних роботах, 

запланованих для виконання у 6-му семестрі. 
2. Підготовка до виконання лабораторної роботи. 

 
Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

 
Рекомендована література: [1, 5, 10, 12] 

 
Лекція 2.   Релятивістська динаміка (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
6. Основне рівняння релятивістської динаміки. 
7. Кінетична та повна енергії релятивістської частинки. 
8. Зв’язок енергії та імпульсу. 
9. Узагальнення ІІ закону Ньютона в 4-вимірному просторі. 
 

Лабораторне заняття 2. (2 год) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №1. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 



3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
 
Рекомендована література: [1, 4, 5, 8, 12, 13]. 

 

ТЕМА 2.    ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ФІЗИКИ. – (36 год.) 

 
Лекція 3.   Основи термодинаміки. Ідеальний газ (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
10. Термодинамічний і статистичний методи опису макросистем. 
11. Рівноважний стан. Функції стану. Рівняння стану. 
12. Рівняння стану ідеального газу. 
13. Рівноважні і нерівноважні процеси. 
14. Внутрішня енергія, робота, теплота. 
 

Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 

 
Рекомендована література: [1, 6, 10]. 

 
Лекція 4.   Перше начало термодинаміки (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
15. Перше начало термодинаміки. 
16. Теплоємність. Співвідношення Майєра. 
17. Внутрішня енергія ідеального газу. 
18. Ізотермічний, ізобаричний, ізохоричний, адіабатичний та політропічний 
процеси в ідеальному газі. 
 

Лабораторне заняття 3. (2 год) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №2. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
 
Рекомендована література: [1, 4, 6, 8, 10, 13]. 

 



Лекція 5.   Ентропія (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
19. Друге начало термодинаміки. 
20. Цикл Карно. Теореми Карно. 
21. Нерівність Клаузіуса. Ентропія. 
22. Теорема Нерста. 
23. Ентропія ідеального газу. 
24. Статистичний зміст ентропії. 
 

Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
 
Рекомендована література: [1, 10]. 

 
Лекція 6.   Термодинамічні потенціали (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
25. Умови рівноваги в системі. 
26. Найбільш важливі термодинамічні потенціали. 
27. Співвідношення Максвела. 
28. Хімічний потенціал. 
 

Лабораторне заняття 4. (2 год) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №3. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
 

Рекомендована література: [1, 4, 6, 8, 10, 13]. 
 

Лекція 7.   Елементи статистичної фізики (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
29. Основна задача статистичної фізики. 
30. Фазовий простір. Статистичний ансамбль. 
31. Мікроканонічний та канонічний розподіли Гібса. 
32. Статистичний інтеграл, модуль канонічного розподілу. 
 

Завдання для самостійної роботи (1 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 



2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
 

Рекомендована література: [1, 6, 10]. 
 

Лекція 8.   Розподіли (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
33. Розподіл Максвела за швидкістю. 
34. Найбільш імовірна, середня та середньо-квадратична швидкості. 
35. Розподіл Больцмана. 
 

Лабораторне заняття 5. (2 год) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №4. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
Рекомендована література: [4, 6, 8, 10, 13]. 
 

Лекція 9.   Реальні гази і фазові переходи (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
36. Взаємодія молекул, рівняння Ван-дер-Ваальса. 
37. Критичний стан. Ізотерми реального газу. 
38. Двофазні стани. Метастабільні стани. 
39. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. 
40. Фазові переходи першого та другого роду. 
41. Дифузія. Теплопровідність. В’язкість. 
 

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення 
3. Вивчення підтеми «Явища переносу» ( 4 год.): Довжина вільного пробігу 
молекул. Дифузія. Теплопровідність. В’язкість. Коефіцієнти дифузії, 
теплопровідності та в’язкості. Ультрарозріджені гази. 
 

Рекомендована література: [1, 6, 10]. 
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ (1 год.) 

1. Принцип відносності в класичній та релятивістській механіці 
2. Перетворення Лоренца.  
3. Додавання швидкостей.  
4. Лоренцеве скорочення довжини та сповільнення процесів.  



5. Інтервал. 
6. Релятивістський імпульс.  
7. Основне рівняння релятивістської динаміки. 
8. Кінетична та повна енергії релятивістської частинки. 
9. Зв’язок енергії та імпульсу. 
10. Рівноважний стан, функції стану, рівняння стану.  
11. Рівняння стану ідеального газу. 
12. Внутрішня енергія, робота, теплота. 
13. Перше начало термодинаміки. 
14. Теплоємність.  Співвідношення Майєра. 
15.  Внутрішня енергія ідеального газу. 
16. Друге начало термодинаміки. 
17. Цикл Карно, коефіцієнт корисної дії циклу Карно. 
18. Нерівність Клаузіуса. 
19. Ентропія. 
20. Ентропія ідеального газу. 
21. Формула Больцмана. 
22. Термодинамічні потенціали. Співвідношення Максвела. 
23. Хімічний потенціал. 
24. Основна задача статистичної фізики. Фазовий простір. 
25. Мікроканонічний та канонічний розподіли Гібса.  
26. Розподіл Максвела. 
27. Розподіл Больцмана.  
28. Зв’язок статистичної фізики і термодинаміки. 
29. Довжина вільного пробігу молекул.  
30. Дифузія, коефіцієнт дифузії.  
31. Теплопровідність, коефіцієнт теплопровідності. 
32. В’язкість, коефіцієнт в’язкості. 
33. Ультрарозріджені гази. 
34. Газ Ван-дер-Ваальса. 
35. Критичний стан. Ізотерми реального газу. 
36. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. 
37. Фазові переходи першого та другого роду. 
 
Перелік лабораторних робіт, що виконуються в рамках змістового модуля 1 
(по 4 вибірково на кожного студента) 
 
1. Визначення в’язкості рідини методом Стокса 
2. Визначення довжини звукової хвилі і швидкості звуку в повітрі та твердих 
тілах методом резонансу. 
3. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя повітря. 
4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин методом краплин. 
5. Визначення критичної температури речовини. 
6. Визначення величини відношення теплоємностей повітря при постійному 
тиску і постійному об'ємі. 
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Електродинаміка 

 
 

ТЕМА 3.    ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. – (45 год.) 
 

Лекція 10.   Електростатика (2 год). 

 

Контрольні запитання та завдання  
42. Закон Кулона. 
43. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції. 
44. Теорема Гауса. 
45. Потенціал електричного поля. 
46. Рівняння Пуасона, Лапласа. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
 
Рекомендована література: [1, 7, 10, 11] 
 

Лекція 11.   Провідники та діелектрики в електростатичному полі (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
47. Провідники в електричному полі, екранування. 
48. Поляризація діелектриків. Вектор поляризації, вектор електричної 
індукції. 
49. Електрична ємність. 
50. Енергія електричного поля. 
 

Лабораторне заняття 6. (2 год) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №5. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
 
Рекомендована література: [1, 4, 7, 8, 10, 13]. 
 



 
Лекція 12.   Стаціонарні струми (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
51. Умови існування струму. Рівняння непрерервності. 
52. Електрорушійна сила джерела струму. 
53. Закон Ома. 
54. Закон Джоуля-Ленця. 
55. Правила Кірхгофа. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
Рекомендована література: [1, 4, 7, 8, 10, 11, 13] 
 

Лекція 13.   Магнітостатика (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
56. Постійне магнітне поле. 
57. Закон Біо-Савара-Лапласа. 
58. Сила Ампера, сила Лоренця. 
59. Основні рівняння магнітостатики у вакуумі. 
 

Лабораторне заняття 7. (2 год) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №6. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
 
Рекомендована література: [1, 4, 7, 8, 10, 13]. 
 

Лекція 14.   Магнітне поле в речовині (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
60. Вектор намагнічування. 
61. Магнітна проникливість речовини. 
62. Напруженість магнітного поля. 
63. Граничні умови для векторів напруженості та індукції магнітного поля. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 



 
Рекомендована література: [1, 7, 10]. 
 

Лекція 15.   Магнітні властивості атомів (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
64. Власний та орбітальний механічні моменти. 
65. Гіромагнітне відношення. 
66. Діамагнетики. Парамагнетики. 
67. Закон Кюрі-Вейса. Феромагнетики. 
 

Лабораторне заняття 8. (2 год) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №7. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 

Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
 
Рекомендована література: [1, 4, 7, 8, 10, 13]. 
 

Лекція 16.   Взаємне перетворення електричних та магнітних полів (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
68. Закон електромагнітної індукції Фарадея. 
69. Явище самоіндукції. 
70. Енергія магнітного поля. 
71. Струм зміщення. 
72. Система рівнянь Максвела. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
 
Рекомендована література: [1, 4, 7, 8, 10, 13] 
 

Лекція 17.   Хвильові рухи в природі (2 год). 

Контрольні запитання та завдання  
73. Хвильове рівняння. 
74. Гармонічні хвилі та їх опис. 
75. Властивості електромагнітних хвиль. 
76. Релятивістські перетворення електромагнітного поля. 
77. Ефект Доплера та аберація світла. 



78. Рух частинок в електромагнітному полі. 
 

Лабораторне заняття 9. (2 год) 
1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №8. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. Вивчення 
теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
4.  Вивчення підтеми «Електродинаміка та спеціальна теорія відносності» (4 год): 

Релятивістські перетворення електромагнітного поля. Тензор електромагнітного поля. 
Ефект Доплера та аберація світла. Рух частинок в електромагнітному полі. 

 
Рекомендована література: [1, 4, 7, 8, 10, 13]. 
 
 
ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ (1 год). 
 
1.  Закон Кулона.  
2. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції. 
3. Теорема Гауса. 
4. Потенціал електричного поля. Зв’язок напруженості та потенціалу 
електричного поля.  
5. Основні рівняння електростатики у вакуумі. 
6. Поляризація діелектриків. Вектор поляризації, вектор електричної індукції. 
7. Граничні умови для векторів напруженості та електричної індукції. 
8. Електроємність.  
9. Енергія електричного поля. 
10. Умови існування струму. Електрорушійна сила. 
11. Закон Ома. 
12. Закон Джоуля-Ленця. 
13. Правила Кірхгофа. 
14. Взаємодія постійних струмів. Закон Ампера-Біо-Савара- Лапласа-
Ерстеда. 
15. Сила Ампера, сила Лоренця.  
16. Основні рівняння магнітостатики у вакуумі. 
17. Вектор намагнічування. Магнітна проникливість речовини. 
18. Магнітні властивості атомів.  
19. Діамагнетики. 
20. Парамагнетики. 
21. Феромагнетики. Гістерезис. 
22. Граничні умови для векторів напруженості та індукції магнітного поля. 
23. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Самоіндукція.  
24. Вихрове електричне поле. Струм зміщення. 
25. Система рівнянь Максвела.  



26. Електромагнітні хвилі і їх властивості. 
27. Релятивістські перетворення електромагнітного поля. 
28. Рух частинок в електромагнітному полі. 
29. Хвильові рухи в природі. Гармонічні хвилі. 
30. Повздовжні та поперечні хвилі. 
 

Перелік лабораторних робіт, що виконуються в рамках змістового модуля 2 
(по 4 вибірково на кожного студента) 

 
1. Вивчення електростатичного поля. 
2. Визначення ємностi конденсаторiв i дiелектричноi проникностi дiелектрикiв 
резонансним методом. 
3. Вимiрювання опорiв за допомогою мiстка уiтстона. 
4. Вимiрювання електрорушiйноi сили хiмiчного джерела постiйного 
електричного струму методом компенсацii. 
5. Вивчення залежності опору металів та напівпровідників від температури. 
6. Перевірка закону ома для повного кола змінного електричного струму. 
7. Дослідження ефекту холла в напівпровідниках. 
8. Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі. 
9. Вивчення гістерезису феромагнітних матеріалів. 
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Лекція 20. Вступ. Явище інтерференції (3 год). 
Основні проблеми й напрямки розвитку в сучасній оптиці. Класична електромагнітна 
теорія світла. Класифікація електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль. 
Джерела світла, їх характеристики. Обмеженість класичної теорії. Корпускулярно-
хвильовий дуалізм. Інтерференція монохроматичних хвиль. Основні интерференційні 
схеми. Отримання інтерференційних картин поділом хвильового фронту (метод Юнга) 
і поділом амплітуди (метод Френеля). 
 
Практичне заняття 10. (2 год) 
Розв’язок задач за темою „Класична електромагнітна теорія світла.” (2 год) 

1. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8]. 
 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
1. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
 

Рекомендована література:  [1, 3]. 
 
 

Лекція 21. Явище інтерференції. Когерентність хвиль (2 год). 
Смуги рівної товщини й рівного нахилу. Інтерферометр Майкельсона. Часова 
когерентність, час і довжина когерентності. 
 
Практичне заняття 11. Розв’язок задач за темою „Інтерференція світла: Основні 
интерференційні схеми. Метод Юнга.” (2 год) 

1. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
2. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Лабораторне заняття 1. (2 год) 

1. Проведення інструктажу з техніки безпеки у оптичному практикумі. 
3. Ознайомлення з особливостями обчислення похибок у лабораторних роботах, 

запланованих для виконання у 7-му семестрі. 
4. Підготовка до виконання лабораторної роботи. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 



Рекомендована література:   [1, 3, 9, 10, 11]. 
 
 

Лекція 22. Явище дифракції  (3 год). 
Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Застосування векторних діаграм для 
аналіза дифракційних картин. Зонні пластинки. Дифракція на круглому отворі та 
екрані. Дифракція на краю напівнескінченного екрану. Спіраль Корню. Наближення 
Френеля і наближення Фраунгофера. 
 
Практичне заняття 12. Розв’язок задач за темою „Отримання інтерференційних 
картин поділом хвильового фронту (метод Юнга) і поділом амплітуди (метод 
Френеля)” (2 год) 

1. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
2. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 
 

Лекція 23. Явище дифракції. Наближення Френеля і Фраунгофера  (2 год). 
Дифракція Фраунгофера на щілині. Дифракційна гратка. Поняття про голографію. 
 
Практичне заняття 13. Розв’язок задач за темою „Інтерференція світла: Смуги 
рівної товщини й рівного нахилу)” (2 год) 

1. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
2. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Лабораторне заняття 2. (2 год) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №1. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
2. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

 
Рекомендована література: [1, 9, 10]. 
 
 

Лекція 24. Дисперсія світла (3 год). 
Мікроскопічна картина поширення світла в речовині. Класична електронна теорія 
дисперсії. Залежність показників заломлення й поглинання від частоти. Фазова і 



групова швидкості, їх співвідношення. Нормальна та аномальна дисперсія показника 
заломлення. Дисперсійне розмиття хвильових пакетів. Поглинання світла. Закон 
Бугера-Ламберта-Бера. 
 
Практичне заняття 14. Розв’язок задач за темою „Інтерференція світла: Смуги 
рівної товщини й рівного нахилу)” (2 год) 

1. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
2. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 
 

Лекція 25. Поляризація світла (2 год). 
Лінійно-, циркулярно- і елиптично- поляризоване світло. Математичний опис стану 
поляризації. Поляризація природного світла. Поляризація відбитої та заломленої 
хвиль. Кут Брюстера. Явище повного внутрішнього відбиття світла та його 
використання. 
 
Практичне заняття 15. Розв’язок задач за темою „Дифракція світла: Зоны 
Френеля.” (2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Лабораторне заняття 3. (2 год) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №2. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
5. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

Рекомендована література: [3, 10, 11]. 
 
 

Лекція 26. Оптика анізотропних середовищ.  
Класичні моделі випромінювання світла (4 год). 

Поширення світлових хвиль в анізотропних середовищах. Одновісні и двовісні 
кристали. Подвійне променезаломлення світла. Якісний аналіз поширення світла за 
допомогою побудови Гюйгенса. Інтерференція поляризованих хвиль. Поняття про 
гіротропні середовища. Природна оптична активність. Анізотропія оптичних 
властивостей, індукована механічною деформацією, электричним (ефекти Поккельса й 



Керра) та магнітним (еффекти Фарадея й Коттона-Муттона) полями. Класична модель 
затухаючого дипольного осцилятора. Природна ширина лінії випромінювання та 
поняття про її уширення. 
 
Практичне заняття 16. Розв’язок задач за темою „Дифракція на круглому отворі та 
екрані. Дифракція на краю напівнескінченного екрану.” (2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 
 

Лекція 27. Класичні моделі випромінювання світла (2 год). 
Теплове випромінювання. Випромінювальна та поглинальна здатність речовини та їх 
співідношення. Модель абсолютно чорного тіла. Закон Стефана-Больцмана, формула 
зміщення Віна. Формула Рэлея-Джинса. Обмеженість класичної теорії 
випромінювання. 
 
Практичне заняття 17. Розв’язок задач за темою „Дифракція Фраунгофера на 
щілині. Дифракційна гратка.” (2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Лабораторне заняття 4. (2 год) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №3. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 
4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт.  

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
4. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

 
Рекомендована література: [1, 3, 9]. 
 
 

Лекція 28. Основні уявлення про квантову  
теорію випромінювання світла (4 год). 

Модель дворівневої системи. Взаємодія дворівневої системи з випромінюванням: 
спонтанні й вимушені переходи. Коефіцієнти Ейнштейна. Багаторівневі системи. 



Явище люмінесценції: основні закономірності, спектральні й часові характеристики, 
інтерпретація. Резонансне підсилення світла при інверсній заселеності енергетичних 
рівней. Методи створення інверсної заселеності в різних середовищах. 
 
Практичне заняття 18. Розв’язок задач за темою „Поляризація та дисперсія світла.” 
(2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 
3. Обробка результатів вимірювань та оформлення лабораторної роботи. 
4. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
5. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

 
Рекомендована література: [1, 9, 11]. 
 
 

Лекція 29. Основні уявлення про квантову теорію 
випромінювання світла. Нелінійні оптичні явища (2 год). 

Лазери – будова й принцип дії. Роль оптичного резонатора. Нелінійна поляризація 
середовища, генерація вищих гармонік, оптичне детектування. 
 
Практичне заняття 19. (1 год) 

1. Проведення модульної контрольної роботи 3 (1 год). 
 
Лабораторне заняття 6. (2 год) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №4. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 
4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт.  

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 
5. Підготовка до модульної контрольної роботи. 

 
Рекомендована література: [1, 9, 11]. 
 
 
Перелік лабораторних робіт, що виконуються в рамках змістового модуля 3 
(по 4 вибірково на кожного студента) 



1. Визначення показника заломлення і концентрації розчину за допомогою 
рефрактометра (2 год). 

2. Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона (2 год). 
3. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френзеля (2 
год). 
4. Визначення показника заломлення та концентрації розчину за допомогою 

інтерферометра ИТР-2 (2 год). 
5. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки (2 
год). 
6. Градуювання стилоскопа. Дослідження спектрів випромінювання газів (2 
год). 
7. Вивчення подвійного променезаломлення в кристалах спектроскопічним 

методом (2 год). 
8. Визначення концентрації розчину цукру цукрометром за кутом повороту 

площини поляризації (2 год). 
 
Питання для самостійного вивчення: 
1. Оптика всередині дифракційної межи. Література [14]. 
2. Дифракція на акустичних хвилях. Література [15]. 
3. Акустооптичні модулятори. Література [15]. 
4. Самофокусування хвильових пучків [10, 16]. 
5. Застосування голографії [10, 17]. 
6. Застосування явища штучної анізотропії [10, 17]. 
7. Лазерне охолодження атомів [18]. 
 
 
 
Контрольні запитання до змістового модуля 1  
(виносяться на модульну контрольну роботу): 
1. Де швидкість поширення світла більша – у вакуумі чи склі? 
2. Перелічить методи одержання когерентних джерел світла. 
3. Що таке час когерентності? 
4. Що стверджує принцип Гюйгенса-Френеля? 
5. Намалюйте вигляд дифраційної картини при дифракції на круглому отворі. 
6. Електромагнітна теорія світла. 
7. Методи отримання інтерференційних картин. 
8. Дифракційна гратка. 
9. Інтерференція в тонких плівках. 
10. Поляризоване світло. Закон Малюса. 
11. Класична теорія дисперсії світла. 
12. Закони теплового випромінювання. 
13. Дворівнева система та лазерна генерація. 
14. Фазова і групова швидкості, їх співвідношення. 
15. Поглинання світла. 
16. У чому проявляється обмеженість класичної теорії випромінювання? 



17. Нелінійні оптичні явища. 
18. Інтерференція поляризованих променів. 
19. Явище люмінесценції та її інтерпретація. 
20. Значення оптики у сучасному світі. 
 
 
Типові задачі, що виносяться на модульну контрольну роботу 1 
1. У схемі спостереження інтерференції Юнга пучок сонячних променів 
проходить скрізь світлофільтр і утворює інтерференційні смуги на екрані. Для 
відстані d = 1мм між двома щілинами та відстані l = 1м від щілин до екрану 
ширина ∆x інтерференційної смуги виявилась рівною 0,65мм. Знайдіть дожину 
хвилі λ світла. 
2. При проходженні у деякій речовині шляху l інтенсивність світла I 
зменшується у 2 рази. У скільки разів зменшиться I при проходженні шляху 3l? 
3. Знайдіть кількість m зон Френеля, що відкриває отвір радіуса r для точки, що 
знаходиться на відстані b від центра отвору у випадку плоскої світлової хвилі 
довжиною λ. 
4. Чому період дифракційної гратки має бути порядку довжини світлової хвилі λ 
і не може бути, наприклад, рівним 1 мм? 
5. Як поляризована хвиля типу ( ) ( )rktiexpeEeEE yx


−+= ω00 ? Знайдіть амплітуду 

цієї хвилі. 
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Лекція 30. Мікросвіт. Хвилі та кванти. Частки та хвилі (4 год). 
Масштаби. Константи. Неможливість опису явищ в мікросвіті в рамках класичної 
теорії. Гіпотеза Планка. Кванти випромінювання. Формула Планка. Фотоефект. 
Досліди Герца й Столетова. Закон Ейнштейна. Гіпотеза де-Бройля. Хвильові 
властивості частинок. Досліди Девіссона-Джермера та Томсона. Хвилі де-Бройля. 
Хвильовий пакет. Фазова та групова швидкість хвиль де-Бройля. Співвідношення 
невизначеностей. Модель атома Томсона. Досліди Резерфорда. Планетарна модель 
атома й проблема стійкості атомів. 
 
Практичне заняття 20. Розв’язок задач за темою „Закони теплового 
випромінювання.” (2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
 

Лекція 31. Атом водню за Бором (2 год). 
Серіальні закономірності в спектрі атома водню. Комбінаціний принцип. Квантування 
моменту імпульсу. Постулати Бора. Експериментальне підтвердження дискретної 
структури атомних рівнів. Досліди Франка й Герца. 
 
Практичне заняття 21. Розв’язок задач за темою „Модель атома Томсона.” (2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Лабораторне заняття 6. (2 год) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №5. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 
4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт.  

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 
5. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

 
Рекомендована література: [1, 3, 11]. 
 
 
 



Лекція 32. Основи квантової механіки (4 год). 
Квантова система, її стан, вимірювані параметри. Хвильова функція та її властивості. 
Рівняння Шредінгера. Оператори основних фізичних величин. Власні значення та 
власні функції операторів. Гамільтоніан. Визначення енергетичного спектру системи 
як задача на власні значення оператора Гамільтона. Одновимірні задачі: вільний рух 
частки; прямокутна потенцільна яма. Тунельний ефект. Тунельний мікроскоп. 
Електрон в періодичному потенціалі. Поняття про енергетичні зони. 
 
Практичне заняття 23. Розв’язок задач за темою „Хвильові властивості частинок. 
Хвилі де-Бройля.” (2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 
5. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

 
 

Лекція 33. Основи квантової механіки. 
Одноелектронний атом (2 год). 

Бозони і ферміони. Принцип Паулі. Атом водню. Рівні енергії. Квантові числа. 
Виродження рівнів за орбітальним моментом. 
 
Практичне заняття 24. Розв’язок задач за темою „Атом водню за Бором. Рівняння 
Шредінгера. Оператори основних фізичних величин.” (2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Лабораторне заняття 7. (2 год) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №6. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 
4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт.  

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 
5. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

 
Рекомендована література: [3, 10, 11]. 
 



 
Лекція 34. Багатоелектронні атоми  (4 год). 

Орбітальний механічний і магнітний моменти електрона. Магнетон Бора. Дослід 
Штерна й Герлаха. Гіпотеза Уленбека та Гаудсміта. Спін електрона. Власний 
магнітний момент електрона. Спін-орбітальна взаємодія. Тонка структура спектру 
атома водню. Загальні принципи опису багатоелектронного атому. Заповнення 
атомних станів електронами. Атомні оболонки й підоболонки. Электронна 
конфігурація. Наближення LS и jj-зв’язків. Терм. Спін і магнітний момент нуклонів і 
ядра. Надтонка структура атомних спектрів. 
 
Практичне заняття 25. Розв’язок задач за темою „Одновимірні задачі: вільний рух 
частки; прямокутна потенцільна яма.” (2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 
5. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

 
Рекомендована література: [1, 3, 10, 11]. 
 
 

Лекція 35. Молекули (2 год). 
Обмінна взаємодія. Періодична система елементів. Правило Хунда. Основні терми 
атомів. Адіабатичне наближення. Молекула водню. Хімічний зв’язок. Ковалентний й 
іонний зв’язок. Валентність.  
 
Практичне заняття 26. Розв’язок задач за темою „Одноелектронний та 
багатоелектронний атом.” (2 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Лабораторне заняття 8. (2 год) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів до виконання лабораторної роботи. 
2. Проведення вимірювань фізичних величин, передбачених у роботі №7. 
3. Перевірка отриманих експериментальних результатів. 
4. Захист студентами попередньо виконаних лабораторних робіт.  

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 



5. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 
 
Рекомендована література: [1, 3, 9, 10, 11]. 
 
 

Лекція 36. Атом в полі зовнішніх сил.  
Основи фізики твердого тіла (4 год). 

Атом в магнітному полі. Фактор Ланде. Эфект Зеемана. Електронний парамагнітний 
резонанс (ЕПР). Метали, напівпровідники й діелетрики з точки зору зонної теорії. 
Рівень Фермі. Власна й домішкова провідність напівпроводників. P-n перехід, 
гетероперехід. Поняття про нано- та спін-електроніку. 
 
Практичне заняття 27. Розв’язок задач за темою „Одноелектронний та 
багатоелектронний атом. Виродження рівнів за орбітальним моментом” (1 год) 

1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 8, 13] 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 
5. Вивчення теоретичного матеріалу за темою лабораторної роботи. 

 
Рекомендована література: [3, 9]. 
 
 

Лекція 37. Елементи ядерної фізики (2 год). 
Маса і енергія зв'язку ядра. Природа ядерних сил. Радіоактивні перетворення ядер. 
Реакція ядерного ділення. Ядерний реактор. Термоядерні реакції. Елементарні частки. 
 
Практичне заняття 28. Розв’язок задач за темою „ Атом в магнітному полі..”  (1 
год) 

1. Проведення модульної контрольної роботи 4 (1 год). 
 

Завдання для самостійної роботи (8 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 
5. Підготовка до модульної контрольної роботи. 

 
Рекомендована література: [1, 10, 11]. 

 
 



Перелік лабораторних робіт, що виконуються в рамках змістового модуля 4 (по 3 
вибірково на кожного студента) 
9. Дослідження спектрів поглинання розчинів за допомогою фотометра (2 год). 
10. Вивчення випромінювання розжарених тіл та вимірювання їх температур за 

допомогою оптичного пірометра (2 год). 
11. Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона (2 год). 
12. Визначення сталої Планка за дослідженням зовнішнього фотоефекту (2 год). 
13. Дослідження серіальних закономірностей у спектрі атомів водню та визначення 
сталої Ридберга (2 год). 
14. Вивчення процесу ослаблення γ-променів при проходженні через речовину (2 год). 
 
 
Питання для самостійного вивчення: 
1. Ефект Комптона [1, 10, 11]. 
2. Оператори основних фізичних величин. Середнє значення фізичної величини [19, 
20]. 
3. Рівняння Шредінгера: стаціонарні та нестаціонарні стани [19, 20]. 
4. Гармонічний осцилятор [19, 20]. 
5. Рівняння Шредінгера з центрально-симетричним потенціалом [19, 20]. 
6. Атом гелию. Симетрія хвильової функції відносно перестановки електронів [19, 20]. 
7. Синглетні й триплетні стани [10, 12, 19, 20]. 
8. Систематика елементарних часток [10]. 
 
Контрольні запитання до змістового модуля 4  
(виносяться на модульну контрольну роботу): 
1. Класифікація станів атома, квантові числа, правила відбору для електронних 
переходів. 
2. Постулати Бора. 
3. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. 
4. Закони фотоефекту. 
5. Співвідношення між хвильовими та корпускулярними властивостями мікрочасток. 
6. Гіпотеза де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. 
7. Спектральні серії випромінювання атомів водню. 
8. Механічний та магнітний моменти електрона у атомі. Тонка структура атомних 
спектрів. 
9. Рівняння Шредінгера: Запис рівняння, власні функції та власні значення, фізичний 
зміст хвильової функції. 
10. Спектральний розподіл випромінювання абсолютно чорного тіла. Закон зміщення 
Віна. 
11. Оператори енергії та імпульсу. 
12. Власні функції та рівні енергії атома водню. 
13. Типи хімічного зв’зку. 
14. Заповнення атомних станів електронами. 
15. Періодична система елементів. 
16. Поняття спіну. 
17. Тонка та надтонка структура атомних спектрів. 
18. Переваги сучасних нанотехнологій. 
19. Провідність металів та напівпровідників. 



20. Реакції ділення ядер. 
 
Типові задачі, що виносяться на модульну контрольну роботу 4 
1. Фотон з енергією Еф вибиває електрон з нерухомого атома водню, що перебуває у 
основному стані. З якою швидкістю v рухається електрон далеко від ядра? Вважати 
ядро нерухомим у процесі взаємодії. 
2. Спектральні лінії яких довжин хвиль виникнуть, якщо атом водню перевести у стан 
3s? 
3. Знайдіть магнітний момент атома у стані 4

1/2D . 
4. Проаналізуйте, чи дозволений правилами відбору перехід 2 2

3/2 5/2D F→ . 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
 
1. Інтерференція світла: Накладання світлових хвиль, принцип суперпозиції. Когерентні 
хвилі. Методи отримання когерентних джерел світла. 
2. Час і довжина когерентності. Інтерференція в тонких плівках. Смуги рівної товщини та 
нахилу 
3. Дифракція світла: Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. 
4. Дифракція на круглому отворі та на круглому екрані. 
5. Когерентність світлових хвиль. Принцип Гюйгенса-Френеля. Графічний метод аналізу 
дифракційних картин. 
6. Дифракція Фраунгофера від щілини. 
7. Дифракція світла на дифракційній гратці, дисперсія та роздільна здатність дифракційної 
гратки. 
8. Застосування інтерференції, оптична інтерферометрія. Тунельна мікроскопія. 
9. Графічний метод аналізу дифракційних картин. Дифракція на круглому отворі та на 
круглому екрані. 
10. Поляризація світла: природне та поляризоване світло, методи отримання поляризованого 
світла, закон Малюса. 
11. Поляризація світла: поляризація при подвійному променезаломленні, інтерференція 
поляризованих променів, штучна анізотропія, оптична активність. 
12. Дисперсія світла: дисперсія показника заломлення, елементарна теорія дисперсії світла. 
13. Явище люмінесценції: основні закономірності, спектральні й часові характеристики, 
інтерпретація. 
14. Спонтанне і індуковане випромінювання. Лазери. 
15. Сучасні методи утворення та передачі оптичних зображень: поняття про голографію, 
волоконна та інтегральна оптика. 
16. Теплове випромінювання: характеристики теплового випромінювання, закон Кірхгофа, 
абсолютно чорне тіло, закон Стефана-Больцмана. 
17. Теплове випромінювання: закон зміщення Віна, формула Планка, оптична пірометрія. 
18. Фотоелектричний ефект: закони фотоефекту, квантова теорія фотоефекту, рівняння 
Ейнштейна. 
19. Квантова природа світла. Фотоелектричний ефект. 
20. Будова атома: постулати Бора, розмір та енергія атома, дослід Франка і Герца. 
21. Спектральні серії випромінювання атомів водню. Досліди Резерфорда. 
22. Атом водню: класифікація станів атома, квантові числа, правила відбору для електронних 
переходів. 
23. Атом водню: власні функції та рівні енергії атома водню. 
24. Багатоелектронний атом: LS- та JJ-зв’язок, механічний та магнітний момент атома. 
25. Багатоелектронний атом. Електронні шари складних атомів. Періодична система 
елементів Менделєєва. 
26. Квантова природа світла, маса та імпульс фотона. Хвильові властивості мікрочасток. 
Гіпотеза де Бройля. 
27. Співвідношення між хвильовими та корпускулярними властивостями мікрочасток. 
Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. 
28. Хвильові та корпускулярні властивості мікрочасток. Маса та імпульс фотона. 
29. Рівняння Шредінгера: запис рівняння, власні функції та власні значення, фізичний зміст 
хвильової функції. 
30. Частинка у одновимірній потенціальній ямі: енергетичний спектр та власні функції. 
31. Проходження частинки крізь потенціальний бар’єр, тунельний ефект. 
32. Оператори основних фізичних величин: енергії, імпульсу, моменту імпульсу. 



33. Спін електрона. Дослід Штерна і Герлаха. Механічний та магнітний моменти електрона у 
атомі. Спін-орбітальна взаємодія. Мультиплетність. Тонка структура атомних спектрів. 
34. Розщеплення енергетичних рівнів у зовнішньому магнітному полі, ефект Зеемана. 
Електронний парамагнітний резонанс. 
35. Природа молекулярного зв’язку. Іонний та ковалентний зв’язок. 
36. Квантові явища в твердих тілах: елементи зонної теорії твердих тіл. 
37. Електропровідність металів і напівпровідників. Електрони та дірки. p-n перехід. 
Гетероперехід. 
38. Поняття про нано- та спін-електроніку. 
39. Маса і енергія зв’язку ядра. Радіоактивність. Ядерні реакції. 
40. Склад і характеристика атомного ядра. Природа ядерних сил. Радіоактивність. 
 

Перелік задач на іспит 
 
1. Хвиля природного світла з інтенсивністю I0 проходить послідовно скрізь два поляризатора, 
площини яких повернуті на кут ϕ одна відносно іншої. а) Як поляризована хвиля на виході з 
системи? б) Чому дорівнює її інтенсивність за другим поляризатором? 
2. Визначити найменшу товщину мильної плівки d, якщо у відбитому світлі вона здається 
зеленою (довжина хвилі λ = 5×10-7 м). Кут α між нормаллю і променем зору дорівнює 30°. 
Показник заломлення плівки n = 1,33. 
3. Якого кольору буде здаватись мильна плівка товщиною d = 10-7 м, якщо її спостерігати у 
відбитому світлі під кутом α = 0 між нормаллю і променем зору. Показник заломлення плівки 
n = 1,33. 
4. Хвиля природного світла падає під кутом Брюстера на границю вакуум - діелектрик. а) Під 
яким кутом поширюються відбита та заломлена хвиля? б) Як вони поляризовані? 
5. Знайти інтенсивність I хвилі, утвореної накладанням двох когерентних хвиль з 
інтенсивностями I1 та I2, поляризованих у взаємно перпендикулярних напрямках. 
6. На непрозору перешкоду з отвором радіуса r падає монохроматична плоска світлова хвиля. 
Коли відстань від перешкоди до встановленого за нею екрана дорівнює b1, у центрі 
дифракційної картини спостерігається максимум інтенсивності. При збільшені відстані до 
значення b2 максимум інтенсивності змінюється мінімумом. Визначити довжину хвилі світла 
λ. 
7. Інтенсивність, створювана на екрані монохроматичною світловою хвилею у відсутності 
перешкод, дорівнює I0. Якою буде інтенсивність I у центрі дифракційної картини, якщо на 
шляху хвилі поставити перешкоду з круглим отвором, що відкриває півтори зони Френеля? 
8. Інтенсивність, створювана на екрані монохроматичною світловою хвилею у відсутності 
перешкод, дорівнює I0. Якою буде інтенсивність I у центрі дифракційної картини, якщо на 
шляху хвилі поставити перешкоду з круглим отвором, що відкриває половину першої зони 
Френеля? 
9. Інтенсивність, створювана на екрані монохроматичною світловою хвилею у відсутності 
перешкод, дорівнює I0. Якою буде інтенсивність I у центрі дифракційної картини, якщо на 
шляху хвилі поставити перешкоду з круглим отвором, що відкриває першу зону Френеля? 
10. Чому період дифракційної гратки має бути порядку довжини світлової хвилі λ і не може 
бути, наприклад, рівним 1 мм? 
11. Спектральні лінії яких довжин хвиль виникнуть, якщо атом водню перевести у стан 3s? 
12. Фотон з енергією Еф вибиває електрон з нерухомого атома водню, що перебуває у 
основному стані. З якою швидкістю v рухається електрон далеко від ядра? Вважати ядро 
нерухомим у процесі взаємодії. 
13. Визначити кількість фотонів, випромінених за одиницю часу джерелом потужності Р, 
якщо довжина хвилі випромінювання дорівнює λ. 



14. Знайдіть комутатор d dx x
dx dx

− . 

15. У момент часу t = 0 вільна частка описується функцією ( )
2

02, 0 exp
2
xx A ik x
a

ψ
 

= − + 
 

. 

Визначить коефіцієнт А. 

16. У момент часу t = 0 вільна частка описується функцією ( )
2

02, 0 exp
2
xx A ik x
a

ψ
 

= − + 
 

. 

Оцініть область локалізації частки. 
17. Проаналізуйте, чи дозволені правилами відбору переходи: а) 2 2

1/2 1/2P S→ , б) 
2 2

5/2 1/2D P→ . 
18. Проаналізуйте, чи дозволені правилами відбору переходи: а) 2 2

7/2 3/2F D→ , б) 
2 2

3/2 5/2D F→ . 
19. Знайдіть магнітний момент атома у стані 4

1/2D  ( 5
1F , 7

2H ). 
20. На скільки компонент розщепиться у магнітному полі терм а) 1S,  б) 1P [а) 1D,  б) 2D5/2]? 
21. Атом знаходиться у магнітному полі з індукцією В. Знайдіть повне розщеплення ∆Е терму 
1D (1S, 1Р). 
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