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Вступ
Програма додаткового iспиту призначена для вступу на третiй (освiтньо-науковий)
рiвень вищої освiти за спецiальнiстю 105 Прикладна фiзика та наноматерiали спецiалiзацiї «Фiзика новiтнiх джерел енергiї».
Програма розроблена згiдно з навчальними програмами нормативних навчальних
дисциплiн.
Iспит здiйснюється в письмовiй формi. Кожне завдання мiстить три теоретичних
питання.
Тривалiсть випробування – 3 години, перерви немає.

I.

Основний виклад

Роздiл I.

Класична механiка

1. Задачi механiки. Опис руху: простiр i геометрiя. Простiр механiки Ньютона. Вiдхилення вiд Евклiдового простору i його наслiдки. Час. Час i простiр.
2. Кiнематика. Задачi кiнематики. Засоби опису руху: матерiальна точка, система вiдлiку
i система координат, траєкторiя. Способи опису руху точки: природний, координатний,
векторний. Змiщення i перемiщення, швидкiсть точки (середня, миттєва), швидкiсть
точки при рiзних способах опису руху.
3. Прискорення точки (середнє, миттєве) i зв’язок зi способом опису руху. Орiєнтацiя
прискорення вiдносно швидкостi i траєкторiї: нормальне, тангенцiальне, повне прискорення, Рух по колу: вектор елементарного кутового перемiщення, вектор кутової
швидкостi, кутове прискорення, зв’язок з лiнiйною швидкiстю i прискоренням.
4. Кiнематика руху твердого тiла. Ступенi волi. Обертальний рух, вектор елементарного
кутового перемiщення, вектор кутової швидкостi i кутового прискорення. Зв’язок iз
характеристиками лiнiйного руху. Площинний рух. Теорема про додавання швидкостей. Приклад: рух точки по ободу колеса, що рухається без ковзання. Абсолютна,
переносна, вiдносна швидкостi при площинному русi. Миттєва вiсь обертання, миттєвий розподiл швидкостей. Приклади.
5. Кiнематика спецiальної теорiї вiдносностi. Iснуючi системи координат (декартовi, цилiндричнi, сферичнi) i їх перетворення. Iнерцiальнi системи вiдлiку (IСВ). Принципи
вiдносностi Галiлея. 1-ий закон Ньютона. Приклади IСВ. Перетворення Галiлея i
iнварiанти перетворення. Принципи класичної механiки.
6. Принципи вiдносностi Ейнштейна. Постулати спецiальної теорiї вiдносностi (СТВ). Iнтервал, складовi частини iнтервалу, iнварiантнiсть iнтервалу. Перетворення Лоренца
(виведення).
7. Наслiдок перетворень Лоренца: а) вiдноснiсть одночасностi; б) власна довжина,
довжина тiла, що рухається; в) власний час, хiд годинникiв, що рухаються. Релятивiстське перетворення швидкостей.
8. Класифiкацiя iнтервалiв та їх наслiдки. 4-простiр Мiньковського, мирова лiнiя точки,
геометрична iнтерпретацiя. 4-вектори Мiньковського. Матриця перетворень Лоренца,
геометрична iнтерпретацiя. Динамiка матерiальної точки i систем точок
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9. 1, 2, 3 закони Ньютона. Рiвняння руху матерiальної точки. Основнi задачi динамiки.
Основнi сили в механiцi.
10. Iмпульс точки, iмпульс сили. Iмпульс системи точок. Внутрiшнi, зовнiшнi сили.
Рiвняння руху для системи точок. Iзольована система точок. Закон збереження
iмпульсу. Центр мас системи точок. Теорема про рух центру мас.
11. Момент iмпульсу i момент сили матерiальної точки вiдносно початку системи координат (вiдносно точки). Рiвняння моментiв для точки. Плече сили. Iмпульс моменту
сили. Закон збереження моменту iмпульсу. Момент iмпульсу i момент сили вiдносно
осi. Закон збереження моменту iмпульсу вiдносно осi.
12. Момент iмпульсу системи матерiальних точок. Момент внутрiшнiх i зовнiшнiх сил.
Рiвняння моментiв для системи точок. Iмпульс моменту сили системи точок. Закон
збереження моменту iмпульсу системи матерiальних точок.
13. Перетворення моменту iмпульсу i моменту сили системи матерiальних точок при
змiнi начала системи вiдлiку. Момент iмпульсу i момент сил вiдносно рухомого
начала. Система центру мас. Власний момент iмпульсу.
14. Рух тiл зi змiною масою. Рiвняння Мещерського. Рiвняння Цiолковського.
15. Релятивiстська динамiка. Принцип визначення iмпульсу в релятивiстському випадку. Перетворення 4-векторiв. Iнварiант перетворень. 4-вектор швидкостi. 4-вектор
енергiї-iмпульсу (часовi i просторовi компоненти). Релятивiстське рiвняння руху.
Квазiкласичне рiвняння руху.
16. Робота сили. Потужнiсть. Кiнетична енергiя матерiальної точки. Приклади роботи
рiзних сил (пружної, гравiтацiйної, тяжiння). Поле сил. Потенцiальнi сили i потенцiальна енергiя. Зв’язок мiж потенцiальною силою i потенцiальною енергiєю. Поняття
градiєнту. Консервативнi сили. Робота консервативних сил. Критерiї консервативностi
сили.
17. Повна механiчна енергiя матерiальної точки в зовнiшньому полi консервативних
сил. Робота зовнiшнiх сил. Закон збереження повної механiчної енергiї матерiальної
точки. Неконсервативнi сили.
18. Кiнетична i повна енергiя системи точок. Закон збереження повної механiчної енергiї
системи не взаємодiючих матерiальних точок у зовнiшньому полi консервативних
сил.
19. Система взаємодiючих точок. Робота внутрiшнiх сил. Потенцiальна енергiя взаємодiї
системи матерiальних точок. Закон збереження енергiї для системи взаємодiючих
точок у зовнiшньому полi сил.
20. Теорема Кьонiга. Зiткнення двох тiл. Пружне, не пружне зiткнення в лабораторнiй
системi i в системi центру мас.
21. Одновимiрний рух частки в полi консервативних сил. Потенцiальний бар’єр, потенцiальна яма. Межi руху, фiнiтний, iнфiнiтний рух.
22. Релятивiстська повна енергiя i часова компонента 4-вектору енергiї-iмпульсу. Зв’язок
повної енергiї iз iмпульсом (iнварiант). Перетворення iмпульсу i енергiї. Енергiя
спокою, кiнетична енергiя в релятивiстському випадку. Енергiя, iмпульс, маса системи
релятивiстських часток.
23. Поле центральних сил. Гравiтацiйне поле. Робота гравiтацiйної сили. Нормування
потенцiальної енергiї.
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24. Рiвняння руху матерiальної точки в полi центральних сил. Особливостi руху в полi
центральних сил. Секторiальна швидкiсть. Ефективна потенцiальна енергiя. Межi
руху i їх визначення. Фiнiтний, iнфiнитний рух. Приклад.
25. Траєкторiя руху в гравiтацiйному полi. Рiвняння конiчного розрiзу. Рух по елiпсу.
Закони Кеплера.
26. Задача двох тiл. Рух подвiйних зiрок.
27. Поле поблизу поверхнi Землi. Космiчнi швидкостi.
28. Сили iнерцiї i закони Ньютона. Рiвняння руху в неiнерцiальнiї системi вiдлiку (НСВ).
Рiвняння руху в системi вiдлiку, що рухається iз прискоренням поступально.
29. Формула Пуансо. Рiвняння руху в неiнерцiальнiй системi вiдлiку, що рухається
довiльним чином. Швидкiсть i прискорення вiдносно НСВ. Теорема Корiолiса. Сили
iнерцiї в НСВ: вiдцентрова сила, сила Корiолiса, переносна сила iнерцiї. Загальне
рiвняння руху в НСВ.
30. Приклади руху тiл в НСВ, яки рухаються поступально i обертально.
31. Рух точцi вiдносно Землi з урахуванням її обертання. Вага тiла. Абсолютне прискорення. Принцип еквiвалентностi. Енергетичнi спiввiдношення при русi у НСВ.
32. Кiлькiсть ступенiв волi твердого тiла. Системи вiдлiку i кiлькiсть рiвнянь для опису
руху твердого тiла. Типи руху твердих тiл
33. Динамiка обертального руху. Момент iмпульсу твердого тiла при обертальному русi.
Моменти iнерцiї. Тензор iнерцiї. Головнi осi iнерцiї, центральнi головнi осi iнерцiї.
34. Момент iмпульсу i моменти iнерцiї вiдносно осей. Приклади розрахункiв моментiв
iнерцiї симетричних твердих тiл вiдносно осей. Теорема Гюйгенса-Штейнера.
35. Основне рiвняння динамiки обертального руху. Робота, потужнiсть i кiнетична
енергiя обертального руху.
36. Площинний руху твердого тiла. Особливостi руху: з ковзанням i без ковзання, зв’язок
мiж лiнiйної та кутової швидкостями при русi з ковзанням. Вiльне скочування без
ковзання цилiндра з похилої площини. Кiнетична енергiя при площинному русi.
37. Дзиґи, гiроскопи. Вiльнi осi обертання. Рух осей обертання. Карданний пiдвiс. Рух
вiльних i навантажених гiроскопiв. Прецесiя гiроскопа пiд дiєю зовнiшнiх сил.
38. Перiодичний рух. Математичний маятник. Пружиний маятник. Рiвняння руху гармонiчного осцилятора. Власнi коливання, частота i перiод коливань. Фiзичний маятник.
39. Умови гармонiчностi коливань. Приклад: обчислювання перiоду малих коливань в
полi консервативних сил. Енергiя гармонiчного осцилятора.
40. Згасаючi власнi коливання. Логарифмiчний декремент згасання. Добротнiсть коливальної системи.
41. Вимушенi коливання. Явище резонансу. Амплiтудно-частотна i фазово-частотна
характеристики при резонансi.
42. Додавання коливань однакової частоти. Додавання взаємно перпендикулярних коливань. Фiгури Лiсажу. Модульованi коливання. Биття.

Лiтература
1.
2.

Иродов И. Е. Основные законы механики : в 5 т. Т. 1. — 10-е изд. — М. : Бином, 2010.
Киттель Ч., Найт У., Рудерман М. Берклеевкий курс физики. Том 1. Механика. — М.: Наука,
1985.
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Матвеев А. Н. Том 1. Механика и теория относительности. — 3-е. — «Издательский дом
«ОНИКС 21 век», 2003.
4. Сивухин Д. В. Общий курс физики: Механика : в 5 т. Т. 1. — Изд. 4-е, стереотипное. — М. :
Физматлит, 2005. — 559 с.
5. Стрелков С. П. Общий курс физики. Механика. —, 1975.

Роздiл II.

Термодинамiка i статистична фiзика

1. Iдеальний газ. Тиск iдеального газу, його зв’язок iз середньоквадратичною швидкiстю
молекул.
2. Вiдхилення газiв вiд iдеальностi. Сили взаємодiї мiж молекулами – орiєнтацiйнi,
iндукцiйнi, дисперсiйнi. Рiвняння Ван-дер-Ваальса.
3. Барометрична формула i дослiд Перрена. Закон Больцмана.
4. Розподiл молекул по компонентах швидкостi. Розподiл Максвела. Найiмовiрнiша
швидкiсть молекул. Середня швидкiсть молекул.
5. Поняття функцiї розподiлу молекул по швидкостях . Обчислення середньої швидкостi
i середньоквадратичної швидкостi з використанням функцiї розподiлу.
6. Поняття оборотних i необоротних процесiв. Розширення iдеального газу в порожнечу.
7. Ентропiя як функцiя стану термодинамiчної системи. Ентропiя при оборотних процесах в замкнутiй системi.
8. Ентропiя при необоротних процесах в замкнутiй системi, закон зростання ентропiї.
9. Внутрiшня енергiя iдеального газу. Кiлькiсть теплоти i його механiчний еквiвалент.
Перший закон термодинамiки.
10. Теплоємнiсть iдеальних газiв. Закон розподiлу за швидкостями. Теплоємнiсть одно-,
дво- i триатомних газiв.
11. Взаємнi перетворення механiчної i теплової енергiї при циклiчному процесi. Коефiцiєнт корисної дiї теплової машини.
12. Другий закон термодинамiки. Цикл Карно. ККД цього циклу.
13. Холодильна машина. Перша теорема Карно (ККД необоротного циклу менше ККД
циклу Карно). Друга теорема Карно (ККД машини Карно не залежить вiд роду
робочого тiла).
14. Фiзичний змiст ентропiї, ентропiя и ймовiрнiсть. Ентропiя i безлад. Третiй закон
термодинамiки.
15. Осмотичний тиск, закон Вант-Гофа (роль осмосу в живих органiзмах i рослинах).
16. Адiабатний процес, рiвняння стану.
17. Поверхневi сили, умова рiвноваги на межi роздiлу двох середовищ, крайовий кут.
18. Явища переносу- середнє число зiткнень в одиницю часу i довжина вiльного пробiгу
молекули. Поняття еффективного перерiзу частинки.
19. Стацiонарна дифузiя в газах, обчислення коефiцiєнту дифузiї.

Лiтература
1.
2.

Иродов И. Е. Основные законы. Физика макросистем. — 4-е. — Бином, 2009.
Матвеев А. Н. Том 2. Молекулярная физика. — Высшая школа, 1981.
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Рейф Ф. Том 5. Статистическая физика. — М.: Наука, 1987.
Сивухин Д. В. Общий курс физики: Термодинамика и молекулярная физика : в 5 т. Т. 2. —
Изд. 5-е, стереотипное. — М. : Физматлит, 2005. — 544 с.

Роздiл III.

Електродинамiка

1. Заряд. Закон збереження заряду. Закон Кулона. Теорема Гауса-Остроградського.
Електростатичне поле з центральною та цилiндричною симетрiєю. Поле нескiнченої
зарядженої площини.
2. Електричнi одиницi систем СГС та СI. Напруженiсть електричного поля. Силовi лiнiї.
Особливi точки поля.
3. Потенцiал електричного поля, його зв’язок з напруженiстю. Рiвняння Лапласа.
4. Дипольний та квадрупольний електричнi моменти. Взаємодiя тiл на далеких вiдстанях. Сили, що дiють на диполь у електричному полi.
5. Дивергенцiя поля точкового заряду. Теорема Iрншоу. Градiєнт. Ротор, формула Стокса,
операцiї та iнтегральнi спiввiдношеня з div, rot, grad.
6. Електростатика провiдникiв: рiвняння, граничнi умови тощо. Методи розв’язання
електростатичних задач. Металева куля у однорiдному електричному полi.
7. Основна задача електростатики провiдникiв i доказ того, що вона має тiльки один
⃗ Конденсатори. Ємнiсть, електростатична iндукцiя
розв’язок. Граничнi умови для 𝐸.
та взаємна ємнiсть провiдникiв. Рiвняння Пуасона
8. Поляризацiя дiелектрикiв: загальнi уявлення про основнi механiзми та типи дiелектрикiв. Полярнi й неполярнi дiелектрики. Вiльнi та зв’язанi заряди. Вектор
поляризацiї та густина зв’язаних зарядiв. Електрична iндукцiя, її зв’язок з напруже⃗ та його дивергенцiя. Дiелектрична
нiстю електричного поля. Граничнi умови для 𝐷
проникливiсть. Її залежнiсть вiд температури для полярних дiелектрикiв.
9. Сегнетоелектрики. Тензор дiелектричної проникливостi у кристалах. Енергiя електростатичного поля, її густина. Пондеромоторнi сили у електростатичному полi.
10. Джерела ЕРС. Закон Ома у iнтегральному та диференцiальному видi. Закони Кiрхгофа. Граничнi умови для густини струму. Контактна ЕРС. Термоелектричнi ефекти.
Закон Джоуля-Ленца. Електрорушiйна сила та закон Ома для лiнiйних кiл.
⃗ i 𝐻,
⃗ зв’язок мiж ними. Закон Бiо-Савара11. Магнiтне поле постiйного струму. Вектори 𝐵
Лапласа. Сили, що дiють на елементи струму в магнiтному полi. Сила Лоренца. Сила
Ампера. Магнiтний момент струму або системи зарядiв, що рухаються.
12. Магнiтнi одиницi систем СГС та СI. Густина енергiї магнiтного поля. Само- i
взаємоiндукцiя. Магнiтний потiк. Сили, що дiють на контур зi струмом у магнiтному
полi.
13. Рух зарядженої частинки в однорiдному магнiтному полi. Векторний потенцiал
магнiтного поля. Калiбровочна iнварiантнiсть. Магнiтне поле стацiонарної системи
струмiв на великих вiдстанях.
14. Магнiтна проникливiсть. Дiа-, пара- та феромагнетики. Залежнiсть 𝜇 вiд температури.
⃗ i 𝐻,
⃗ їх граничнi умови. Джерела та вихрi
Постiйнi магнiти. Дивергенцiї полiв 𝐵
⃗ 𝐷,
⃗ 𝐵,
⃗ 𝐻.
⃗
полiв 𝐸,
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15. Закон електромагнiтної iндукцiї Фарадея. Iндукцiйний струм, правило Ленца. Струм
змiщення. Рiвняння Максвела в iнтегральному та диференцiальному видi для систем
СГС та СI. Вивеiдення закона збереження заряду з рiвнянь Максвела.
16. Квазистацiонарний струм. Глибина проникнення змiнного магнiтного поля у речовину.
Скiн-ефект. Ефект Холла.
17. Кола змiнного струму. Комплексний опiр. Закони Кiрхгофа для змiнного струму.
𝑅𝐶-, 𝑅𝐿- та 𝐿𝐶-кола. Рiвняння неперервностi для струму. Коливання та резонанс.
Лiнiйнi та нелiнiйнi кола. Трифазний струм. Електричнi генератори, двигуни i
трансформатори.
18. Поширення електромагнiтного поля. Електромагнiтнi хвилi. Змiнне електромагнiтне
поле в резонаторах. Швидкiсть свiтла. Монохроматичнi плоскi хвилi.
19. Дисперсiя дiелектричної проникливостi. Рiвняння Лоренца-Лорентца. Класична
теорiя дiелектричної проникливостi. Поширення електромагнiтних хвиль у плазмi.
Вiдбивання радiохвиль вiд iоносфери.
20. Електродинамiка середовищ, що рухаються. Взаємне перетворення електричного i
⃗ 𝐷,
⃗ 𝐵,
⃗ 𝐻
⃗
магнiтного полiв. Iнварiанти електромагнiтного поля. Залежнiсть мiж 𝐸,
для середовищ, що рухаються, граничнi умови для цих векторiв.
21. Вектор Пойнтiнга. Густина енергiї електромагнiтного поля. Доказ единостi розв’язку
основної задачi електромагнетизму.
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Роздiл IV.

Оптика

1. Еволюцiя парадигми оптики i уявлень про природу свiтла. Геометрична, хвильова,
квантова i нелiнiйна оптика. Електромагнiтна природа свiтла. Шкала електромагнiтних хвиль.
2. Оптичнi явища, що доводять хвильовий характер свiтла. Дослiди, якi пiдтверджують
квантовi властивостi свiтла. Фотоефект. Ефект Комптона. Фотони – кванти свiтла, їх
енергiя, iмпульс та момент iмпульсу. Принцип роботи лазера. Загальне уявлення про
випромiнювання Вавiлова-Чєрєнкова i люмiнесценцiю.
3. Принцип Ферма. Закони заломлення та вiдбивання свiтла. Параксiальне наближення.
Формула тонкої лiнзи. Побудова зображення у лiнзах та сферичних дзеркалах
4. Центрованi оптичнi системи. Кардинальнi точки. Кутове, поперечне та поздовжнє
збiльшення. Дiафрагми, апертурнi кути i кут поля зору. Уявлення про аберацiї
оптичних систем.
5. Оптичнi прилади: телескоп, мiкроскоп, фотоапарат, тощо.
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6. Основнi поняття фотометрiї: свiтловий потiк, сила свiтла, освiтленiсть, яскравiсть та
їх одиницi. Освiтленiсть та яскравiсть зображення.
7. Наближення скалярних хвиль. Плоскi i сферичнi хвилi. Монохроматичнi хвилi,
їх частота i хвильовий вектор. Векторнi електромагнiтнi хвилi, їх поперечнiсть.
Поляризацiя свiтла. Плоскополяризоване свiтло. Кругова та елiптична поляризацiя.
8. Методи отримання i аналiзу поляризованого свiтла. Закон Малюса. Природне свiтло.
9. Заломлення та вiдбивання свiтла на границi двох однорiдних середовищ. Формули
Френеля. Коефiцiєнти проходження та вiдбивання свiтла. Поляризацiя при заломленнi
та вiдбиваннi. Кут Брюстера.
10. Двохпроменева iнтерференцiя. Просторова та часова когерентнiсть свiтла. Вплив
когерентностi на виднiсть iнтерференцiйних смуг. Зв’язок мiж тривалiстю цугу та
шириною спектра.
11. Лазери як джерело когерентного свiтла. Iнтерферометр Релєя. Зоряний iнтерферометр
Майкельсона.
12. Iнтерференцiя при вiдбиваннi свiтла. Смуги рiвного нахилу i рiвної товщини, їх локалiзацiя. Багатопроменева iнтерференцiя. Пластина Люммера-Герке. Iнтерферометр
Фабрi-Перо.
13. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. Дифракцiя Френеля та Фраунгофера.
Дифракцiя Фраунгофера на щiлинi та круглому отворi. Дифракцiя Френеля на щiлинi
i краю екрана. Спiраль Корню.
14. Дифракцiйна гратка. Дисперсiя, дисперсiйна область i роздiльна здатнiсть дифракцiйної гратки та iнших спектральних приборiв. Критерiй роздiльностi Релея. Границi
застосування геометричної оптики. Роздiльна здатнiсть мiкроскопа i телескопа.
15. Хвильове поле як суперпозицiя плоских хвиль. Уявлення про звичайну та об’ємну
голографiю
16. Подвiйне променезаломлення. Формули Френеля для розповсюдження хвиль у кристалах. Штучна анiзотропiя. Явище Керра.
17. Дисперсiя свiтла. Нормальна та аномальна дисперсiя свiтла. Хроматична аберацiя.
Фазова та групова швидкiсть хвиль. Класична теорiя дисперсiї. Формула ЛорентцаЛоренца. Дiелектрична проникнiсть плазми. Вiдбивання радiохвиль вiд iоносфери.
18. Вплив магнiтного поля на свiтло. Явище Фарадея. Ефект Зеемана. Дифракцiя рентгенiвських хвиль. Умови Брегга-Вульфа. Загальне уявлення про рентгеноструктурний
аналiз.
19. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Релеївське розсiювання. Поляризацiя свiтла, що було розсiяне. Залежнiсть iнтенсивностi розсiювання вiд частоти. Природнi явища,
зумовленi релеївським та нерелеївським розсiюванням свiтла.
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Роздiл V.

Атомна фiзика та фiзика атомного ядра

1. Теплове випромiнювання. Закон Стефана-Больцмана. Рiвняння Кiрхгофа. Формула
Планка для випромiнювальної здатностi абсолютно чорного тiла. Гiпотеза Планка
для теплового випромiнювання.
2. Корпускулярна природа свiтла. Зовнiшнiй фотоефект. Рiвняння Ейнштейна. Червона
границя фотоефекту. Гальмiвне рентгенiвське випромiнювання.
3. Корпускулярна природа свiтла. Ефект Комптона. Дослiди та отримання рiвняння.
4. Ядерна модель атому (атом Резерфорда). Дослiди Резерфорда. Перерiз розсiяння.
5. Спектр атома водню. Спектральнi серiї. Узагальнена формула Бальмера. Постулати
Бора.
6. Теорiя Бора для атома водню.
7. Хвильовi властивостi частинок. Гiпотеза де Бройля. Дослiди для пiдтвердження
хвильових властивостей елементарних частинок. Статистична iнтерпретацiя хвилi де
Бройля.
8. Хвильовi властивостi частинок. Спiввiдношення невизначеностей Гейзенберга (координатаiмпульс, енергiя-час). Їх експериментальне пiдтвердження.
9. Стацiонарне та часове рiвняння Шрьодiнгера.
10. Наслiдки з розв’язкiв рiвняння Шрьодiнгера для атома водню. Квантування моменту
iмпульсу. Орбiтальне та магнiтне квантовi числа. Виродження енергетичних рiвнiв
атома.
11. Магнетизм атомiв. Експериментальне визначення магнiтного та орбiтального моментiв
атому.
12. Спiн електрона. Дослiди Штерна-Герлаха. Магнiто-механiчнi ефекти.
13. Принцип тотожностi однакових частинок. Принцип Паулi.
14. Спiн-орбiтальна взаємодiя. Тонка структура спектральних термiв.
15. Рассел-саундерiвський зв’язок. Правила Хунда. Перiодична система хiмiчних елементiв.
16. Склад атомних ядер, стабiльнi та нестабiльнi атомнi ядра. Iзотопи, iзобари та iзотони.
Дiаграма Сегре.
17. Радiус атомного ядра та експерименти по дослiдженню радiуса атомного ядра.
18. Енергiя зв’язку атомного ядра, дефект маси ядра, надлишок (декримент) маси ядра.
19. Спiн атомних ядер. Ядерний магнетон. Магнiтнi моменти атомних ядер в залежностi
вiд кiлькостi нуклонiв в ядрi, гiпотеза Шмiдта.
20. Закон радiоактивного розпаду. Стала радiоактивного розпаду. Види радiоактивного
розпаду, закони збереження при радiоактивному розпадi.
21. Середня тривалiсть життя радiоактивного ядра. Перiод напiврозпаду.
22. Альфа-розпад та умови його протiкання як наслiдок законiв збереження енергiї та
iмпульсу.
23. Бета-розпад, види бета-розпаду. Застосування формули Вейцзеккера для пояснення
лiнiй стабiльностi.
24. Гамма-розпад та внутрiшня конверсiя електронiв, особливостi переходу атомного
ядра iз збудженого стану в основний.
25. Види ядерних реакцiй, їх характеристики: ефективний перерiз реакцiї, густина
потоку, ймовiрнiсть реакцiї, вихiд реакцiї.
26. Енергiя ядерної реакцiї, екзотермiчна та ендотермiчна реакцiя.
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27. Ядерна реакцiя з утворенням складеного ядра. Енергетичний порiг реакцiї, схема
реакцiї.
28. Термоядернi реакцiї, проблема керованого термоядерного синтезу.

Лiтература
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Приклад типового завдання
1. Радiус атомного ядра та експерименти по дослiдженню радiуса атомного ядра.
2. Магнiтний потiк. Коефiцiєнти самоiндукцiї i взаємоiндукцiї. Iндуктивнiсть тороїдальної котушки.
3. Реактивний рух. Формула Мещерського залежностi швидкостi ракети вiд маси.

II.

Прикiнцевi положення

Використання допомiжного матерiалу
Пiд час вiдповiдей на теоретичнi питання користуватися додатковою лiтературою
забороняється. Для розв’язання задачi дозволяється користуватися калькулятором.
Критерiї оцiнювання
Критерiї оцiнювання комплексного фахового випробування для вступу на навчання
за освiтньо-науковою програмою пiдготовки доктора фiлософiї за спецiальнiстю 105
«Прикладна фiзика та наноматерiали»
Вiдповiдь на кожне теоретичне питання оцiнюється за бальною шкалою за таким
порядком:
∙ 32 . . . 34 – правильна, вичерпна вiдповiдь, обсяг виконання 95-100%;
∙ 29. . . 31 – повна вiдповiдь (мiстить не менше 85% потрiбної iнформацiї);
∙ 26. . . 28 – достатньо повна вiдповiдь (мiстить не менше 75% потрiбної iнформацiї,
або незначнi неточностi);
∙ 22. . . 25 – достатня вiдповiдь (мiстить не менше 65 потрiбної iнформацiї або значнi
неточностi);
∙ 20. . . 21 – неповна, але задовiльна вiдповiдь (мiстить не менше 60% потрiбної
iнформацiї або окремi помилки);
∙ 0 – незадовiльна вiдповiдь.
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Кiнцева кiлькiсть балiв — сума балiв, отриманих за вiдповiдi на кожне з трьох
вищезазначених питань. Максимальна кiлькiсть балiв — 100.
Результати додаткового iспиту зарахованi, якщо вступник набрав ≥ 60 балiв i
вважається допущеним до вступного iспиту.
Результати додаткового iспиту не зарахованi, якщо вступник набрав < 60 балiв. В
такому випадку вiн не допускається до вступного iспиту.
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