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ВСТУП 
Навчальна дисципліна       “Теоретична фізика” 
     (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем    «бакалавр»  
                                     (зазначити відповідний рівень) 
галузі знань                       0402 «Фізико-математичні науки» 
                          (зазначити) 

з напряму підготовки     6.040201  «математика»   
                                               (шифр і назва напряму підготовки) 
спеціальності                  6.040201  «математика»   

                        (шифр і назва спеціальності) 

Дана дисципліна        за вибором навчального закладу 
      (нормативна, за вибором) 

 за спеціальністю (спеціалізацією)         «математика»_____________ 
   (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у  1 та  2  семестрі  4  курсу бакалавратури в обсязі   180  год.  
                   (зазначається загальний обсяг) 

( 5 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 62 год., практичні 34 год. семінарські 
заняття – 0 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 84 год. У курсі 
передбачено 4 змістових модулі та 4 модульні контрольні роботи. Завершується 
дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни –  отримання глибоких та систематичних знань з 
основ теоретичної фізики, що включає вивчення фундаментальних основних 
фізичних законів і їх наслідків, оволодіння методами і принципами  
теоретичного розв’язку різноманітних фізичних задач.  

Завдання – ознайомлення студентів з основами теоретичної фізики, що 
включає вивчення фундаментальних основних фізичних законів і їх наслідків, 
оволодіння методами і принципами  теоретичного розв’язку різноманітних 
фізичних задач.  

Структура курсу 
Курс складається з 4-х змістовий модулів: “Термодинаміка і статистична фізика 
класичних систем”, „Електродинаміка та елементи хвильової оптики”, 
“Квантова механіка”, „Статистична фізика квантових систем та закони 
теплового випромінювання”. Кожен змістовий модуль складається з шести 
тем. 

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. 
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Основні методи розв’язку фізичних задач різних типів. 
Взаємозв’язок між основними постулатами і методами теоретичної 

фізики з такими розділами математики, як теорія ймовірності і математична 
статистика, диференціальні рівняння, функціональний аналіз тощо. 

Основні сучасні досягнення теоретичної фізики, її проблематику. 
вміти: логічно і послідовно формулювати основні фізичні принципи та закони. 

Розв’язувати основні типи фізичних задач. 
Володіти методами оцінки коректності отриманих результатів (наприклад, 

використовуючи критерій розмірності, аналізуючи асимптотичну поведінку 
результату і т.і.). 

Самостійно працювати з фізичною літературою. 
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна “Теоретична 
фізика” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр". Зокрема, фундаментальні фізичні закони  і 
побудовані ні їх основі фізичні теорії за побудовою і технікою застосування 
корелюють з рядом розділів математики, що вивчаються студентами механіко-
математичного факультету. Математичний аспект розв’язку деяких задач 
теоретичної фізики нерідко є предметом досліджень студентів, які реалізуються 
в ході виконання кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста або магістра. 
Тому теоретична фізика є базовою дисципліною студентів - математиків. Крім 
того, знання теоретичної фізики підвищує загальну ерудованість студентів, 
формує в них більш цілісну систему уявлень про сучасний стан і проблематику 
теоретичної фізики, дає змогу оцінювати можливості і місце математичних 
дисциплін у дослідженні природи Всесвіту. 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  
Навчальна дисципліна «Теоретична фізика» є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та 
такою, що спирається на знання, що були попередньо отримані студентами з 
дисциплін «Класична механіка», «Математичний аналіз», «Теорія 
диференційних та інтегральних рівнянь». 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна 

дисципліна „Теоретична фізика” оцінюється за модульно-рейтинговою 
системою. Вона складається з 4 модулів. Результати навчальної діяльності 
студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою в кожному семестрі окремо.  

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх  самостійних 
завдань; тестів та контрольних робіт.  При виставленні балів за модульний 
контроль враховуються: 

• рівень засвоєння лекційного матеріалу; 
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• уміння та навички розв’язування фізичних задач за кожною темою; 
• ступінь активності студента під час розв’язку задач; якість виконання 

домашніх завдань; 
• якість самостійної роботи студента при виконанні відповідних завдань 

для самостійної роботи та розробці проблемних тем. 
VII семестр 

Робота з вивчення програмного матеріалу VII семестру поділяється на два 
змістові модулі. 

І змістовий модуль (ЗМ1).   
У межах першого змістового модуля теоретично розглядаються питання 

розділу фізики “Термодинаміка і статистична фізика класичних систем”. 
ІІ змістовий модуль (ЗМ2). 
У межах другого змістового модуля теоретично розглядаються питання 

розділів „Електродинаміка”, „Елементи хвильової оптики”. 
Наприкінці кожного змістового модулю проводиться контроль 

теоретичних знань у вигляді модульної письмової контрольної роботи, 
максимальна кількість балів за яку складає 10 балів. 

Таким чином, розрахунок максимально кількості балів за змістовий 
модуль має вигляд: 

2*10 (мод. контр. роб.) = 20 балів 
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Загальна максимальна кількість балів, яка може бути отримана 

студентом за семестр при виконанні завдань двох змістових модулів − 20 балів. 
VIII семестр: 

Робота з вивчення програмного матеріалу протягом VIII семестру 
поділяється на два змістові модулі.  

ІII змістовий модуль (ЗМ3).  
У межах першого змістового модуля теоретично розглядаються питання 

розділу фізики “Квантова механіка”. 
ІV змістовий модуль (ЗМ4). 
На протязі вивчення другого змістового модуля теоретично розглядаються 

питання розділів „Статистична фізика квантових систем” та „Закони теплового 
випромінювання”. 

 
За підсумками практичних занять з розв’язку задач наприкінці кожного 

змістового модуля проводиться контрольна робота з розв’язку задач. 
Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10. Активність 
студента в межах кожного модуля максимально може бути оцінена в 10 балів. 
Таким чином, розрахунок максимальної кількості балів за змістовий модуль має 
вигляд: 

 
10 (контр. робота) +10 (активн., дом. завд.) = 20 балів 
 
Таким чином, загальна максимальна кількість балів, яка може бути 

отримана студентом за VIII семестр при виконанні завдань двох змістових 
модулів − 40. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів перед проведенням іспиту для його складання 
обов’язково необхідно перескласти МКР. 

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. 

Підсумковий контроль знань студента проводиться у формі екзамену, 
під час якого може бути отримана максимальна кількість балів – 40. 

Підсумкова рейтингова оцінка складається з двох семестрових 
модульних та екзаменаційної оцінок і максимально може дорівнювати 100 
балам. 
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Підсумкова оцінка з дисципліни у балах 100-бальної шкали переводиться 
у чотирибальну (національну шкалу). 
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За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 

4 добре 
75 – 84 
65 – 74 

3 задовільно 
60 – 64 

35 – 59 
2 незадовільно 

1 – 34 

 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 
 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  

ЗАНЯТЬ 
 

VII СЕМЕСТР 
 

№  
Тем
и 

 
НАЗВА ТЕМИ 

Кількість годин 
лекці
ї 

практ
ичні 

Самост. 
робота. 

Змістовий модуль 1. 
“Термодинаміка і статистична фізика класичних систем” 

1. Предмет термодинаміки. Макроскопічний 
стан системи, макропараметри. Рівняння 
стану. Процес в термодинаміці  

2  2 

2 Начала термодинаміки. Ентропія. 2  4 

3. Метод термодинамічних потенціалів.  2  2 

4. Мікроскопічні параметри і мікроскопічний 
стан системи. Конфігураційний, імпульсний 
і фазовий простори.  

2  2 

5. Статистичний ансамбль фізично 
еквівалентних систем. Усереднення по часу 
і ансамблю; їх еквівалентність 

2  2 

6. Канонічний розподіл Гіббса. Статистичне 
визначення ентропії.  

2  2 

7. Розподіли Максвела і Больцмана. 2  2 
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8. Статистичний інтеграл.  1  2 

9. Визначення термодинамічних потенціалів 
методами статистичної фізики 

1  2 

 Модульна письмова контрольна робота №1    

 

Змістовий модуль 2 

 
„Електродинаміка”, „Елементи хвильової оптики” та 

„Основи спеціальної теорії відносності (СТВ)”. 
10. Електричний заряд. Закон збереження 

електричного заряду. Закон Кулона. 
Електростатичне поле; вектор 
напруженості Е.  

2  2 

11. Електричний диполь Діелектрики: 
сторонні і зв’язані заряди. Вектор 
поляризації Р Вектор електричного 
зміщення D. Електростатичне поле в 
діелектриках. 

2  2 

12. Провідники (визначення). 
Електростатичне поле в середині 
провідника і на його поверхні.  

1  2 

13. Електричний струм.  1  2 
14. Стаціонарне магнітне поле.  1  2 
15. Явище електромагнітної індукції. 

Фундаментальна система рівнянь 
Максвелла. Хвильове рівняння.  

2  4 

16. Електромагнітні хвилі, їх властивості: 
когерентність, синфазність. Світло як 
електромагнітна хвиля.  

1  2 

17. Інтерференція і дифракція світла. 
Дисперсія світла. Поляризація світла.  

2  2 

 Модульна письмова контрольна робота 
№2 

   

 Всього 28 0 38 
 

 
Загальний обсяг  год. -72, в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Самостійна робота – 44 год. 
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VIII СЕМЕСТР 
 

№ 
лекції 

Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції практичні самост. 
робота 

Змістовий модуль 3. “Квантова механіка-1”. 
 

1 
Хвильові і карпускулярні властивості 
мікрочастинок. Хвильова функція, її 
фізичний зміст і основні властивості.  

2 2 2 

2 Оператори фізичних величин.  2 2 2 

3 Власні функції, власні значення 
операторів;  2 2 2 

4 Комутативність операторів, її наслідки. 
Рівняння Шредінгера.  2 2 2 

5 
Потік імовірності, густина потоку 
імовірності. Співвідношення 
невизначеності 

2 2 2 

6 Момент імпульсу. Оператори ZL̂  і 2L̂ ; 
їх власні функції і власні значення.. 2 2 2 

7 Рух частинки в одномірних 
потенціальних полях  2 2 2 

8 Гармонічний осцилятор.  2 2 2 

9 
Рух частинки в 
центральносиметричному силовому 
полі. 

2 2 2 

 Модульна письмова контрольна робота 
№3    
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Змістовий модуль 4 

 “Квантова механіка -2”, „Статистична фізика квантових систем” та 
„Закони теплового випромінювання”.  

10 Наближені методи квантової механіки: 
теорія збурень. 2 2 4 

11 Спін електрона. Принцип тотожності 
частинок. Принцип Паулі. 2 2 4 

12 Квантово-механічна теорія атому 
водню.  2 2 4 

13 Багатоелектронні атоми.  2 2 2 

14 Атом в зовнішньому магнітному полі.  2 2 4 

15 Квантова статистика: статистика Фермі 
– Дірака і Бозе – Ейнштейна.  2 2 2 

16 
Теплове випромінювання. Статистика 
фотонного газу. Формула Планка. 
Закони теплового випромінювання 

2 2 2 

 Модульна письмова контрольна робота 
№4    

 ВСЬОГО 32 32 40 
 
Загальний обсяг  год.− 108, в тому числі: 
Лекцій – 34 год. 
Практичні заняття – 34 год. на лабораторну групу 
Самостійна робота - 40 год. 

 
Тематично – змістова частина курсу 

VIІ СЕМЕСТР 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 (38 год.)  
 

ТЕМА.  “Термодинаміка і статистична фізика класичних систем”  
 

Лекція 1. Предмет термодинаміки. Макроскопічний стан системи, 
макропараметри. Рівняння стану. Процес в термодинаміці (2 год.)  
Предмет термодинаміки. Основні макроскопічні параметри, які 

визначають термодинамічний стан системи. Рівняння стану. Умови 
термодинамічної рівноваги. Процес в термодинаміці; оборотні (квазістатичні) і 
необоротні процеси 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
 
Література [1, 6, 7, 10] 
 

Лекція 2. Начала термодинаміки. Ентропія (2 год.) 

Перше начало термодинаміки. Термодинамічне визначення ентропії. 
Друге і третє начала термодинаміки. Теплоємності vp CC , . 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
 
Література [1, 6, 7, 10] 
 
Лекція 3. Метод термодинамічних потенціалів. (2 год.) 

Функції стану в термодинаміці. Термодинамічні потенціалі U  (внутрішня 
енергія), F  (вільна енергія Гельмгольца), H  (ентальпія), G  (вільна енергія 
Гіббса); зв’язок між ними. 
  

Завдання для самостійної роботи – (2 год). 
 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
 

Література [1, 6, 7, 10] 
 

Лекція 4. Вступ до статистичної фізики. (2 год.) 
 
Мікроскопічні параметри і мікроскопічний стан системи. 

Конфігураційний, імпульсний і фазовий простори. Зображувальна точка, фазова 
траєкторія системи. Рівняння Гамільтона. Рівняння руху зображувальної точки в 
фазовому просторі. 

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

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 
вивчення. 

 
Література [1, 6, 7, 10] 
 
Лекція 5. Статистичний ансамбль. Усереднення. (2 год.) 
 
Статистичний ансамбль фізично еквівалентних систем. Усереднення по 

часу і ансамблю; їх еквівалентність. Функції розподілу ансамблю систем в 
фазовому просторі. Фазовий об’єм системи і кількість мікростанів в фазовому 
об’ємі. 

 
Завдання для самостійної роботи – (2 год.) 
 

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

вивчення. 
 
 
Література [1, 6, 7, 10] 
 
Лекція 6. Канонічний розподіл Гіббса. (2 год.) 
 
Термостат. Ієрархія енергій. Рівновага термостату і системи, що 

досліджується. Канонічний розподіл Гіббса. Квазіконтинуальність фазового 
простору. Статистичне визначення ентропії.  

 
Завдання для самостійної роботи (2 год). 
 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
 
Література [1, 6, 7, 10]. 
 
Лекція 7 Розподіли Максвела і Больцмана. (2 год.) 
 

 Відокремлення „конфігураційних” і „імпульсних” координат фазового 
простору. Інтегрування розподілу Гіббса по 13 −N  „імпульсних” координат і N3  
„конфігураційних” координат (розподіл Максвела); Інтегрування розподілу 
Гіббса по N3  „імпульсних” координат і )1(3 −N  „конфігураційних” координат 
(розподіл Больцмана) . Визначення нормуючих констант. 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

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

вивчення. 
 
Література [1, 6, 7, 10]. 
 
Лекція 8. Статистичний інтеграл. (2 год.) 
 

 Нормуюча константа в розподілі Гіббса. Визначення статистичного 
інтегралу. Конфігураційна і імпульсна частини статистичного інтегралу. 
Статистичний інтеграл ідеального газу. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

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

вивчення. 
 

Лекція 9. Визначення термодинамічних потенціалів методами 
статистичної 
фізики. (2 год.) 
 
Зв’язок між статистичним інтегралом і термодинамічними потенціалами 

{ }G,H,F,U . Обчислення термодинамічних потенціалів для ідеального газу. 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Підготовка до модульної письмовою контрольної роботи №1. 

 
 

Модульна письмова контрольна робота №1.. 

На модульну письмову контрольну роботу виносяться: 

• Питання: що розглядалися на лекціях; 

• Контрольні запитання до змістового модуля І.  
 

1. Якою є кількість макропараметрів, що визначають термодинамічний стан 
однокомпонентної системи? Скільки макропараметрів є незалежними? 
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2. В який спосіб можна визначити зміну функції стану системи при 
протіканні сильно нерівноважного процесу? 

3. Якими є канали обміну енергії між термостатом і системою, що 
досліджується? 

4. Залежність термодинамічного потенціалу Гіббса )T,P(G  від тиску і 
температури є відомою. Знайти вільну енергію Гельмгольца )T,V(F  як 
функцію об’єму і температури системи. 

5. Який геометричний образ відповідає імпульсному простору замкненої 
системи? 

6.  Довести, що густина ймовірності знаходження ідеального газу на 
гіперповерхні з енергією ε  пропорційна до ]

kT
exp[N3 ε

−ε . 

7. Однакові оболонка об’ємом V  при температурі T  заповнюються 
ідеальними газами „1” ( )m,N 11  і „2” ( )m,N 22 . При цьому статистичні 
інтеграли дорівнюють 1Z  і 2Z , відповідно. Яким буде статистичний 
інтеграл такої ж оболонки, заповненої сумішшю ( )2121 m,m,NN + . 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 (34 год.) 

 
ТЕМА. „Електродинаміка”, „Елементи хвильової оптики”. 

 
Лекція 10. Електричний заряд. Закон збереження електричного 

заряду. Закон Кулона. Електростатичне поле; вектор напруженості Е. (2 
год.) 

 
Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон 

Кулона. Густина заряду. Електростатичне поле; вектор напруженості Е. 
Принцип суперпозиції для вектору Е. Теорема Гаусса в інтегральній та 
диференціальній формах. Потенціальність електростатичного поля. Скалярний 
потенціал електростатичного поля. Принцип суперпозиції для потенціалу. 
Рівняння Пуассона. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
 

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

вивчення. 
 

Література [1, 6, 7, 10]. 
 
Лекція 11. Електричний диполь Діелектрики: сторонні і зв’язані 

заряди. Вектор поляризації Р Вектор електричного зміщення D. 
Електростатичне поле в діелектриках. (2 год.) 
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Електричний диполь, дипольний момент. Електричний диполь в 

однорідному електростатичному полі. Електростатичне поле системи. 
Діелектрики: сторонні і зв’язані заряди. Вектор поляризації Р; його зв’язок з 
густиною зв’язаного заряду. Вектор електричного зміщення D. Теорема Гаусса 
для вектору D (інтегральна та диференціальна форми). Електростатичне поле в 
діелектриках. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
 
1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
 

Література [1, 6, 7, 10]. 
 
Лекція 12. Провідники (визначення). Електростатичне поле в середині 

провідника і на його поверхні. (2 год.) 
 
Провідники (визначення). Електростатичне поле в середині провідника і 

на його поверхні. Поверхнева густина заряду. Електрична ємність. Енергія і 
густина енергії електростатичного поля. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
 

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

вивчення. 
 
Література [1, 6, 7, 10].  
 
Лекція 13. Електричний струм. (2 год.) 
 
Електричний струм. Густина струму. Рівняння неперервності. Закон Ома. 

Диференціальна форма закону Ома. Питомий опір і електропровідність. 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 
вивчення. 
 
Література [1, 6, 7, 10]. 
 
Лекція 14. Стаціонарне магнітне поле.  (2 год.) 
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Елементарний струм. Закон Біо – Савара – Лапласа. Теорема про 

циркуляцію вектору В (інтегральна та диференціальна форми). Теорема Гаусса 
для вектора. Поле заряду, що рухається. Дія магнітного поля на струм. Закон 
Ампера. Сила Лоренца. Магнітний момент колового струму. Магнітне поле в 
речовині: вектор намагніченості J. Вектор напруженості Н магнітного поля. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 
 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 
вивчення. 
 
Література [1, 6, 7, 10]. 
 
Лекція 15.  Явище електромагнітної індукції. Фундаментальна 

система рівнянь Максвела. Хвильове рівняння. (2 год.) 
 
Явище електромагнітної індукції. Циркуляція і ротор вектора 

напруженості магнітного поля. Струм електричного зміщення, густина струму 
зміщення. Фундаментальна система рівнянь Максвелла. Хвильове рівняння. 
Густина потоку енергії електромагнітного поля (вектор Умова-Пойтінга).   

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.) 
 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 
вивчення. 
 
Література [1, 6, 7, 10]. 
 
Лекція 16. Електромагнітні хвилі, їх властивості: когерентність, 

синфазність. Світло як електромагнітна хвиля. (2 год.)  
 
Електромагнітні хвилі, їх властивості: когерентність, синфазність, 

співвідношення між амплітудами напруженостей електричного і магнітного 
полів. Світло як електромагнітна хвиля. Інтенсивність світла. Когерентні хвилі. 
Різниця фаз і різниця ходу. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 
вивчення. 
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Література [1, 6, 7, 10] 
 
Лекція 17. Інтерференція і дифракція світла. Дисперсія світла. 
 Поляризація світла.  (2 год.) 
 
Інтерференція і дифракція світла. Електромагнітні хвилі в речовині. 

світлових хвиль. Дисперсія світла; класична теорія дисперсія. Поляризація 
світла. Обертання площини поляризації. 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

 
1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 
вивчення. 

 
Література [1, 6, 7, 10]. 
 
 
 
Модульна письмова контрольна робота №2. 
 
На модульну письмову контрольну роботу виносяться: 

• Питання: що розглядалися на лекціях; 

• Контрольні запитання до змістового модуля ІІ.  
 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Опис електростатичного поля E


, яке створюється неточковим зарядженим 
тілом. 

2. Роль симетрії просторового розподілу заряду в застосуванні теореми 
Гауса. 

3. Необхідна умова просторової розривності вектора E


. 
4. Адитивність потенціалу. Необхідність вибору спільного (в межах задачі) 

вибору нуля відліку потенціалу. 
5. Диполь в однорідному і неоднорідному електричних полях. 
6. Поведінка векторів E


 і D


 на межі розділу діелектриків з різними 

діелектричними проникливостями. 
7. При яких умовах статичне поле D


 є потенціальним? 

8. Полярні і неполярні діелектрики. 
9. Довести, що в порожнині всередині провідника 0E ≡


. 
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10. Чому стаціонарні електричні струми можуть існувати тільки в замкнених 
провідних контурах? 

11. Чи є сила Лоренца потенціальною? 
12. Чому геометрично малий контур зі струмом називають „магнітним 

диполем”? 
13. Чи присутні в парамагнетиках фізичні ефекти, що зумовлюють явище 

діамагнетизму? 
14. В просторі існує змінне в часі магнітне поле )t,r(B


. Чи є наявність в 

просторі провідників необхідною умовою виникнення вихрового 
електричного поля? 

15. Довести на прикладі, що сума струму провідності і струму зміщення не 
залежить від поверхні інтегрування. 

16. Довести, що в електромагнітній хвилі мають місце рівності 
( ) ( ) ( ) 0B,EB,kE,k ===


. 

17. Яким є зв’язок амплітуди електричної компоненти електромагнітної хвилі 
з інтенсивністю світла. 

18. Принцип Гюйгенса – Френеля. 
19. Просторова і часова когерентність. 

 
Теми для самостійної роботи : 

1. Теплоємність ідеального газу в різних процесах. 
2. Теплопровідність. Закон Фур’є. Рівняння теплопровідності. 
3. Рух елементарного об’єму в фазовому просторі. Теорема Ліувіля. 
4. Ентропія ідеального газу. 
5. Парадокс Гіббса для суміші ідеальних газів. 
6. Магнітна взаємодія як релятивістський ефект. 
7. Метод зон Френеля. 
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VIIІ СЕМЕСТР 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. (36  год.) 
ТЕМА. “Квантова механіка-1”. 

 
Лекція 1. Хвильові і карпускулярні властивості мікрочастинок. Хвильова 
функція, її фізичний зміст і основні властивості. – (2 год.) 
 

Хвильові і карпускулярні властивості мікрочастинок. Теорія де-Бройля. 
Хвильова функція, її фізичний зміст і основні властивості. Принцип 
суперпозиції в квантовій механіці. 
 
Практичне заняття 1.  Розв’язок задач по темі „Макростан. Рівняння 
стану” - (2 год.) 

1. Перевірка рівня підготовленості студентів. 
2. Розв’язок задач та його обговорення. 

 
Завдання для самостійної роботи -  (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Розв’язок задач. 

 
Література [2 - 6, 8 - 11]. 

 
Лекція 2. Оператори фізичних величин. - (2 год.) 
 
Оператори фізичних величин. Принцип відповідності і визначення явного 
вигляду операторів фізичних величин. 
 
Практичне заняття 2. Розв’язок задач за темою „Перше начало 
термодинаміки” 
 − (2 год.) 

1. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
2. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 5]  . 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 
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Література [2 - 6, 8 - 11]. 

 

Лекція 3. Власні функції, власні значення операторів – (2 год.) 

 
Власні функції, власні значення операторів; Рівняння на власні функції та 

власні значення. Вироджені і невироджені стани.. 
 
Практичне заняття 3. Розв’язок задач за темою „Друге начало 
термодинаміки” - (2 год.) 

1. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
2. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 5]  . 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
Література [2 - 6, 8 - 11]. 

 
 

Лекція 4. Комутативність операторів, її наслідки. Рівняння Шредінгера. - (2 
год.) 
 

Комутативність операторів, її наслідки. Оператор імпульсу, оператор 
кінетичної енергії і оператор Гамільтона. Рівняння Шредінгера.. 
 
Практичне заняття 4. Розв’язок задач за темою „Статистична фізика” - (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, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

Література [2 - 6, 8 - 11]. 

 
Лекція 5. Потік імовірності, густина потоку імовірності. Співвідношення 
невизначеності – (2 год.) 
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Потік імовірності, густина потоку імовірності. Співвідношення 
невизначеності. диференціювання операторів по часу. Стаціонарні стани. 
 
Практичне заняття 5. Розв’язок задач за темою „Статистична фізика” − (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, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

Література [2 - 6, 8 - 11]. 

 

Лекція 6. Момент імпульсу. Оператори ZL̂  і 2L̂ ; їх власні функції і власні 

значення 

 – (2 год.) 

 
Момент імпульсу. Оператори ZL̂  і 2L̂ ; їх власні функції і власні значення. 

Правила додавання моментів імпульсу. Просторове квантування. 
 
Практичне заняття 6. Розв’язок задач за темою „Розрахунок 
електростатичного поля в вакуумі − (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, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 

Література [2 - 6, 8 - 11].. 
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Лекція 7. Рух частинки в одномірних потенціальних полях – (2 год.) 
 

Рух частинки в одномірних потенціальних полях: одномірна потенціальна 
яма і одномірний потенціальний бар’єр. ід. 
 
Практичне заняття 6. Розв’язок задач за темою „Теорема Гауса” - (2 год.) 
 

4. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
5. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
6. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 

Література [2 - 6, 8 - 11]. 

 
 
Лекція 8. Гармонічний осцилятор. – (2 год.) 
 Гамільтоніан гармонічного осцилятора. Стаціонарне рівняння 
Шредінгера, його розв’язок. Власні функції і власні значення енергії. „Нульові 
коливання” 
 
Практичне заняття 8. Розв’язок задач за темою „Електричне поле в 
діелектриках” - (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, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Розв’язок задач домашнього завдання. 

Література [2 - 6, 8 - 11]. 
 
Лекція 9. Рух частинки в центральносиметричному силовому полі. – (2 год.) 
 
 Гамільтоніан в сферичній системі координат. Відокремлення змінних. 
Запис і розв’язок рівняння Шредінгера для радіальної частини хвильової 
функції. Інтеграли руху. Відцентровий бар’єр. 
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Практичне заняття 9. Розв’язок задач за темою „Електричне поле в 
провідниках” - (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, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 
2. Підготовка до модульної письмовою контрольної роботи №3. 

 
Модульна письмова контрольна робота №3. 
 
На модульну письмову контрольну роботу виносяться: 

• Питання: що розглядалися на лекціях; 
• Контрольні запитання до змістового модуля 3. 
• Розв’язок типових задач за даною темою. 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3 
 

1. Термоізольована ємність з ідеальним газом, молярна маса якого дорівнює 
M і відношення теплоємкостей γ=vp CC / , рухається з швидкістю v . 
Знайти приріст температури T∆  газу при миттєвій зупинці ємності. 

 
2. Дві однакових теплоізольованих ємності з’єднані трубкою з краном і 

містять по одному молю однакового ідеального газу з молярною 
ізохоричною теплоємністю vC . Початкові температури газу в ємностях: 

21 T ,T . Кран відкрили, і система прийшла в новий стан рівноваги. Знайти 
приріст ентропії системи. 

 
3. Ідеальний газ знаходиться в дуже високій вертикальній циліндричній 

ємності при температурі T  в гравітаційному полі. Вважаючи гравітаційне 
поле однорідним, знайти середнє значення потенціальної енергії молекул 
газу. 

 
4. Куля радіусу R  рівномірно заряджена з об’ємною густиною ρ . Знайти 

потік вектору напруженості електричного поля через переріз, утворений 
площиною, яка віддалена від центру кулі на відстань Rro < . 

 
5. Неполярна молекула з поляризуємістю β  знаходиться на великій відстані 

від полярної молекули з дипольним моментом p . Знайти модуль сили 
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взаємодії цих молекул, якщо вектор p  направлений вздовж лінії, яка 
з’єднує молекули. 

 
6. Незаряджену провідну кулю радіуса R вмістили в зовнішнє однорідне 

електричне поле. В результаті на поверхні кулі з’явився індукований 
заряд з поверхневою густиною θσ=σ coso . Знайти модуль вектору 
результуючої сили, що діє на індукований заряд одного знаку. 

 
 

Контрольні запитання до змістового модуля 3: 
. 

1. Оператори  фізичних величин. Власні значення та власні функції 
оператора.  

2. Хвильова функція системи.   
3. Рівняння Шредінгера. Оператор Гамільтона. Фізичний зміст хвильової 

функції.  
4. Принцип суперпозиції станів.  
5. Транспонований та комплексно-спряжений оператори.  Оператор Ерміта.  
6. Ортонормування  власних функцій операторів фізичних величин.  
7. Середнє значення фізичної величини.  
8. Диференціювання операторів за часом. Фізичні величини, що 

зберігаються.  
9. Представлення операторів у матричній формі.  
10. Вільна частинка.  
11. Прямокутна потенціальна яма нескінченої та скінченої глибини.  
12. Проходження частинок через потенціальний бар’єр. 
13. Явний вигляд операторів фізичних величин.  
14. Правила комутації операторів.  
15. Власні функції і власні значення операторів координати, імпульсу, 

проекції моменту імпульсу (кутового моменту) і квадрата кутового 
моменту.  

16. Одноелектронні квантові числа (азимутальне і магнітне).  Парність стану.  
17. Умови одночасного передбачуваного (без дисперсії) вимірювання 

фізичних величин.  
18. Комутативність операторів фізичних величин. Ансамбль мікрочастинок.  
19. Співвідношення невизначеностей.  
20. Принцип відповідності Бора. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.  
21. Частинка у центральному полі сил. Радіальна і кутова частини рівняння 

Шредінгера.  
22. Асимптотична поведінка радіальної частини хвильової функції на малих 

відстанях від ядра.  
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ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 4. “КВАНТОВА МЕХАНІКА -2”, 
 „СТАТИСТИЧНА ФІЗИКА КВАНТОВИХ СИСТЕМ” ТА 

„ЗАКОНИ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ”. (54 год.) 
 
Лекція 10. Наближені методи квантової механіки: теорія збурень .– (2 год.) 
 

Розбиття гамільтоніану на дві частини: гамільтоніан „нульового 
наближення” і збурення. Подання хвильової функції і енергії у вигляді збіжних 
рядів. Селекція доданків в рівнянні Шредінгера за „порядком малості”. 
Обчислення хвильової функції ( ) ( ) ( )rrr 10


ψ+ψ≈ψ  і енергії 210 EEEE ++= . 

 
Практичне заняття 10 Розв’язок задач за темою „Постійний електричний 
струм” 
 - (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, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (4 год.) 

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

вивчення. 
Література  [2 - 6, 8 - 11]. 

 
Лекція 11. Спін електрона. Принцип тотожності частинок. Принцип 
Паулі. – (2 год.) 
 

Спін електрона. Принцип тотожності частинок. Багаточастинкова 
хвильова функція; її фізичний зміст. Оператор перестановки, його власні 
функції і власні значення. Принцип Паулі. Ферміони і бозони. 

 
Практичне заняття 11. Розв’язок задач за темою „Стаціонарне магнітне 
поле” - (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, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (4 год.) 

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

3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 

Література  [2 - 6, 8 - 11]. 

 

Лекція 12. Квантово-механічна теорія атому водню. - (2 год.) 

 
 Рівняння Шредінгера. Відокремлення змінних },,r{ ϕθ . Рівняння для 
радіальної частини хвильової функції )r(R . Пошук асимптотик )r(RAS  і )r(RAL  
при дуже малих і дуже великих r . Подання )r(f)r(R)r(R)r(R ALAS ⋅⋅= . 
Знаходження диференціального рівняння для )r(f , його розв’язок. Власні 
значення енергії; квантові числа { }lr ml,,nn, . Кратність виродження 
енергетичних рівнів. 
 
Практичне заняття 11. Розв’язок задач за темою „Стаціонарне магнітне 
поле в вакуумі” - (2 год.) 
 

4. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
5. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
6. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (4 год.) 

5. Вивчення матеріалу лекції. 
6. Опрацювання проблемного матеріалу, що винесений на самостійне 

вивчення. 
7. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
8. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 

Література  [2 - 6, 8 - 11]. 

 
Лекція 13. Багатоелектронні атоми.– (2 год.) 
 

Багатоелектронні атоми. Мультиплетність. Правила відбору. Заповнення 
енергетичних рівнів і періодична система елементів. Векторна модель атома. 
Правила Хундта. Метод Хартрі – Фока і самоузгоджений потенціал. 
 
Практичне заняття 13. Розв’язок задач за темою „Магнитне поле в 
речовині” − (2 год.) 
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1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 

Література [2 - 6, 8 - 11]. 

 

Лекція 14. Атом в зовнішньому магнітному полі. – (2 год.) 

 
 Ефект Зеємана. Випадки сильного і слабкого полів. Ефект Пашена – Бака. 
„Зняття” виродження в магнітному полі. 
 
Практичне заняття 14. Розв’язок задач за темою „Електромагнітна 
індукція”− (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, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (4 год.) 

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

вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 

Література   [2 - 6, 8 - 11]. 
 
Лекція 15. Квантова статистика - (2 год.) 
 
Статистики Фермі – Дірака і Бозе – Ейнштейна. Матриця густини. Метод 
вторинного квантування. Оператори „народження” і „зникнення”. 
Квазічастинки. 
 
Практичне заняття 15 Розв’язок задач за темою „Рівняння Максвела”- (2 
год.) 
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1. Перевірка розв’язку задач домашнього завдання. 
2. Перевірка теоретичних знань студентів за даною темою. 
3. Розв’язок типових задач за даною темою [4, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 

 

Література  [2 - 6, 8 - 11]. 

 
 
Лекція 16. Теплове випромінювання. Статистика фотонного газу. Формула 
Планка. Закони теплового випромінювання - (2 год.) 
 
 Густина енергії електромагнітного поля. Спектральна густина енергії. 
Зв’язок спектральної густини енергії з спектральною густиною потоку енергії. 
Періодичні граничні умови і статистика фононного газу. Формула Планка. 
Термодинамічна рівновага речовини і випромінення. 
 
Практичне заняття 16. Розв’язок задач за темою „Теплове 
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, 5]. 

 
Завдання для самостійної роботи - (2 год.) 

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

вивчення. 
3. Вивчення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття. 
4. Розв’язок задач домашнього завдання. 
5. Підготовка до модульної письмовою контрольної роботи №4. 

 

Література  [2 - 6, 8 - 11]. 

 
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 4 
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1. Дві металічні кульки однакового радіусу a  знаходяться в однорідному 
слабко провідному нескінченому середовищі з питомим опором ρ . 
Відстань між кульками набагато більша за їх радіуси. Знайти електричний 
опір R  між кульками. 
 

 
2. Знайти густину струму як функцію відстані r  від центру аксіально 

симетричного паралельного потоку електронів, якщо індукція магнітного 
поля всередині потоку визначається законом α= br)r(B . 

 
3. По двох гладеньких 

паралельних металічних 
рейках, встановлених під 
кутом α  до горизонту, 
ковзає під дією сила 
тяжіння металічна 
перемичка маси m . 
Вгорі рейки замкнені 
опором R . Відстань між 
рейками дорівнює l . 
Система знаходиться в 
однорідному магнітному 
полі B


, 

перпендикулярному площині рейок (див. рисунок). Знайти швидкість руху 
перемички, що встановиться.  

 
 

4. Тонке рівномірно заряджене кільце радіусу R  обертається навколо своєї 
осі з кутовою швидкістю ω. Знайти відношення густин енергій магнітного 
та електричного полів на осі кільця на відстані R  від його центру. 

Контрольні запитання до змістового модуля 4: 
 

1. Оператори  фізичних величин. Власні значення та власні функції 
оператора.  

2. Хвильова функція системи.   
3. Рівняння Шрьодінгера. Оператор Гамільтона. Фізичний зміст хвильової 

функції.  
4. Принцип суперпозиції станів.  
5. Транспонований та комплексно-спряжений оператори.  Оператор Ерміта.  
6. Ортонормування  власних функцій операторів фізичних величин.  
7. Середнє значення фізичної величини.  
8. Диференціювання операторів за часом. Фізичні величини, що 

зберігаються.  
9. Представлення операторів у матричній формі.  

α

R B


m α
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10. Вільна частинка.  
11. Прямокутна потенціальна яма нескінченої та скінченої глибини.  
12. Проходження частинок через потенціальний бар’єр. 
13. Явний вигляд операторів фізичних величин.  
14. Правила комутації операторів.  
15. Власні функції і власні значення операторів координати, імпульсу, 

проекції моменту імпульсу (кутового моменту) і квадрата кутового 
моменту.  

16. Одноелектронні квантові числа (азимутальне  і  магнітне).  Парність 
стану.  

17. Умови одночасного передбачуваного (без дисперсії) вимірювання 
фізичних величин.  

18. Комутативність операторів фізичних величин. Ансамбль мікрочастинок.  
19. Співвідношення невизначеностей Гайзенберга.  Квантовий ансамбль.  
20. Частинка у центральному полі сил. Радіальна і кутова частини рівняння 

Шредінгера.  
21. Електрон у кулонівському полі. Радіальна частина хвильової функції. 

Головне квантове число.  
22. Енергія електрона у воднеподібному іоні.  
23. Збурення, що не залежить від часу. Поправки до хвильової функції та 

енергії системи у першому та другому порядку теорії збурень.  
24. Спін електрона. Оператор спіну та його власні значення.  
25. Спінове квантове число. Хвильова функція частинок зі спіном.  
26. Принцип нерозрізненості однакових частинок. Симетрія хвильових 

функцій.   
27. Хвильова функція системи невзаємодіючих бозонів.  
28. Хвильова функція системи невзаємодіючих ферміонів.  
29. Принцип Паулі. 
30. Рівноважне випромінювання у замкненій порожнині. Закон Кірхгофа.  
31. Закон Стефана-Больцмана.  
32. Закон зміщення Віна.  

 
 

Проблемні теми для самостійної роботи : 
 

1. Частинка в одномірному парному потенціалі. Оператор інверсії 
( ) ( )xx −=Υ ψψ


. Парні, непарні та мішані хвильові функції. 

2. Явний вид оператору швидкості V


. 
3. Частинка в періодичному потенціалі. Оператор трансляції RT̂  на вектор R


: 

)()(ˆ RrrTR


+=ψψ . Теорема Блоха. 

4. Дискретний і неперервний спектри власних значень оператора 
Гамільтона. Проблема нормування хвильових функцій, що відповідають 
неперервному енергетичному спектру. Циклічні граничні умови. 
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Перелік запитань на іспит 
 

1. Хвильові і корпускулярні властивості мікрочастинок. 
2. Хвильова функція, її фізичний зміст і основні властивості. 
3. Оператори фізичних величин. 
4. Власні функції, власні значення операторів 
5. Рівняння Шредінгера. 
6. Потік імовірності, густина потоку імовірності. 
7. Співвідношення невизначеності. 
8. Момент імпульсу. Оператори ZL̂  і 2L̂ ; їх власні функції і власні значення.. 
9. Рух частинки в одномірних потенціальних полях. 
10. Гармонічний осцилятор 
11. Рух частинки в центральносиметричному силовому полі. 
12. Наближені методи квантової механіки: теорія збурень. 
13. Спін електрона. 
14. Принцип тотожності частинок.  
15. Принцип Паулі. 
16. Квантово-механічна теорія атому водню. 
17. Багатоелектронні атоми. 
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18. Атом в зовнішньому магнітному полі. 
19. Квантова статистика: статистика Фермі – Дірака. 
20. Квантова статистика: Бозе – Ейнштейна. 
21. Теплове випромінювання. 
22. Статистика фотонного газу. 
23. Формула Планка. 
24. Теплове випромінювання: закон Кірхгофа. 
25. Теплове випромінювання: закон Стефана - Больцмана. 
26. Теплове випромінювання: закон зміщення Віна. 
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