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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Кредитний модуль “Ядерна та нейтронна фізика” для студентів 

теплоенергетичного факультету є базовою нормативною дисципліною з 

циклу навчальних дисциплін фундаментальної та природничонаукової 

підготовки для спеціальності “Атомна енергетика”, що читається в обсязі 4,5 

кредитів (162 години), в тому числі 36 годин лекцій, 18 годин практичних 

занять, 18 годин лабораторних занять і 90 годин самостійної роботи. 

Закінчується заліком з лабораторних робіт з ядерної фізики та екзаменом. 

Разом з кредитними модулями «Атомна фізика», «Квантова фізика» він є 

базовим для подальшого опанування студентом таких дисциплін як «теорія 

ядерних реакторів» та «нестаціонарні процеси в ядерних енергетичних 

установках». 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
 Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних 

занять із зазначенням кількості модульних контрольних робіт (МКР) та виду 

індивідуального завдання відповідно до робочих навчальних планів наведено 

в табл. II.1. 



Таблиця II.1. 

Розподіл за видами занять 
(всього год./год. у тижні) 
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5 П-06 4,5/162 36/2 18/1 18/1 90  - РГР* Екзамен 
* РГР – Розрахункова графічна робота 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ 
 Метою і завданням кредитного модуля “Ядерна та нейтронна 

фізика ” є отримання студентами глибоких базових знань з курсу ядерної 

фізики, що включає засвоєння основних фізичних законів, оволодіння 

методами і принципами як  теоретичного розв’язку ядерно-фізичних задач, 

так і планування та виконання ядерно-фізичного експерименту для розвитку 

у студентів навичок постановки експерименту, спостереження ядерно-

фізичних явищ та обробки результатів експерименту. Завданням є навчити 

студентів вільно орієнтуватися на якісному й кількісному рівні в основних 

ядерно-фізичних явищах, пов’язаних з проявами квантової будови речовини, 

виробити навички практичного використання засвоєних знань, методів і 

підходів у подальшому навчанні та професійній діяльності. Вивчення курсу є 

необхідним етапом загальної фізичної освіти, що закладає базу для 

подальшої спеціалізації. 

Предмет кредитного модуля “Ядерна та нейтронна фізика” – це 

найбільш загальні форми руху частинок мікросвіту, їхня структура та 

взаємодія . На основі спостережень і дослідів у ядерній фізиці встановлюють 

закономірні зв’язки та  причинно-наслідкові залежності між різними 

мікрооб’єктами та процесами. Найбільш загальні закономірності процесів, 

що досліджуються, формулюються у вигляді фізичних законів. Фізичні 

закони та закономірності записуються з використанням математичних 



формул, за якими розраховуються характеристики спостережних ядерно-

фізичних величин.  

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

1. Визначення основних ядерно-фізичних величин та одиниці їх 

вимірювання.  

2. Будову атомних ядер та їх загальні властивості. 

3. Загальні властивості нуклон-нуклонних ядерних сил та основи 

їх опису. 

4. Класифікацію моделей опису структури атомних ядер. 

5. Одночастинкові та колективні явища в ядрах. 

6. Властивості електромагнітних переходів в ядрах. 

7. Радіоактивні перетворення атомних ядер та їх типи. 

8. Основи опису пружного розсіяння та ядерних реакцій. 

9. Процес поділу ядер та принципи дії ядерних реакторів поділу. 

10. Загальні відомості про елементарні частинки та їхню 

взаємодію. 

Студент повинен вміти: 

1. Логічно і послідовно формулювати основні поняття ядерної 

фізики. 

2. Розв’язувати основні типи задач з ядерної фізики. 

3. Виконувати і інтерпретувати результати лабораторних роботи з 

вимірювання ядерно-фізичних величин та оцінювати точність отриманих 

результатів. 

4. Самостійно опановувати та використовувати літературу з 

ядерної фізики. 



ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Кредитний модуль «ядерна та нейтронна фізика» складається з двох 

змістовних модулів – перший «Структура атомних ядер»; другий – «Ядерні 

процеси». 

Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи, 
теми: 

Змістовний модуль 1. «Структура атомних ядер» 
Тема 1.1. Загальні властивості атомних ядер. 

Тема 1.2. Ядерні сили. 

Тема 1.3. Моделі незалежних частинок. 

Тема 1.4. Ядерні реакції. 

Тема 1.5. Радіоактивність атомних ядер. 

 
Змістовний модуль 2. «Ядерні процеси» 

Тема 2.1. Електромагнітне випромінювання ядер. 

Тема 2.2. Основи нейтронної фізики. 

Тема 2.3. Ланцюгова реакція ділення важких ядер. 

Тема 2.4. Термоядерний синтез. 

Тема 2.5. Загальні властивості елементарних частинок та типи їхньої 

взаємодії. 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 

занять: лекції лабораторні та практичні заняття 

Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 

викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює 

основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 



дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 

кредитного модуля. 

Лабораторні роботи по темам кредитного модулю виконуються 

згідно з навчальним планом, на яких студенти під керівництвом викладача 

шляхом виконання певних, відповідно сформульованих завдань закріплюють 

теоретичні положення кредитного модуля і набувають умінь та навичок їх 

практичного застосування. Перелік тем лабораторних робіт визначається 

робочою навчальною програмою кредитного модуля. 

Практичні заняття – вид навчальних занять на яких студенти під 

керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 

сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 

дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною прог-

рамою кредитного модуля. 

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми (завдання) 

викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання задач з їх 

обговоренням, проведення контролю знань, вмінь та навичок, вирішення 

контрольних завдань, їх перевірка та оцінювання. 

Бали, одержані студентом за окремі практичні заняття враховуються 

при визначенні рейтингу відповідно до Положення про рейтингову систему 

оцінки успішності студентів з даної дисципліни, що додається. 

 

Основна навчальна література. 

1. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.-М.:Наука,1980. 

2. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.1.“Физика 

атомного ядра”.-М.:Энергоатомиздат,1983. 

3. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Т.2.“Физика 

элементарных частиц”.-М.:Энергоатомиздат,1983. 

4. Вальтер А.К., Залюбовский И.И. Ядерная физика.-Харьков:,  



Основа,1991 

5. 5.  Власов Н.А., Нейтроны-М.,Наука,1971. 

6. 6. Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы 

экспериментальных методов ядерной физики.-

М.:Энергоатомиздат,1977          

7. Немец О.Ф., Гофман Ю.В. Справочник по ядерной физике.-

К.:Наукова думка, 1975. 

8. Ракобольская И.В., Ядерная физика, М: МГУ, 1971. 

9. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 5. Атомная и ядерная физика. – 

М.: Физматгиз  /МФТИ, 2002.  

10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ядерної 

фізики, Київ: КГУ, 1998; оновлення 2007;. 

http://atom.univ.kiev.ua/npds/ua/3_study/lab№.pdf. 

 

Додаткова навчальна література. 

11.  Блан Д. Ядpа, частицы, ядеpные pеактоpы. – М.: Миp, 1989. 

12.  Булавін Л. А., Тартаковський В. К. Ядерна фізика. – К.: Знання, 2005. 

13.  Ишханов Б. С. Частицы и атомные ядра. – М.: МГУ, 2007; 

http://nuclphys.sinp.msu.ru. 

14.  Плюйко В. А. Основи теорії ядра та ядерних процесів. Фізика 

атомного ядра. – К.: ВПЦ,  ”Київ. ун-т”, 2002.; Ядерні процеси. – К.: 

ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2003. 

15.  Гопыч П. М., Залюбовский И. И. Ядеpная спектpоскопия. – Х.: Вища 

шк., 1980. 

16.  Немец О. Ф., Теренецкий К. О. Ядерные реакции. – К.: Вища шк., 

1977. 

17.  Антонова И. А., Гончарова Н.Г., Живописцев Ф.А. Задачи по 

ядерной физике. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 

18.  Лещенко Б.Ю. Задачі до курсів: «Взаємодія іонізуючого  

випромінювання з речовиною», «Методи реєстрації ядерного 



випромінювання», «Детектори ядерного випромінювання», «Ядерна 

фізика». –К.: ВПЦ  «Київський університет», 2001. –15с. 

 

Інтернет ресурси. 

19. http://nuclphys.sinp.msu.ru/;   

20. http://atom.univ.kiev.ua/;  

21. http://pdg.lbl.gov; 

22.    http://www.webelements.com/ 

 

VI. МОВА 
Українська або російська за бажанням студентів. 

 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

Навчальним планом передбачено виконання розрахункової графічної 

роботи. Робота має наметі поглиблення рівня знань з модуля та формування 

розуміння студентом відповідних розділів ядерної та нейтронної фізики.  

Робота складається з самостійного вирішення, та відповідного 

оформлення задач за наступними темами: 

І. Елементи ядерної астрофізики. 

      1.Джерела енергії та еволюція зірок 

      2.Ядерні реакції в ядрах. Походження хімічних елементів. 

      3.Космічні промені 

ІІ. Взаємодія ядерних випромінювань з речовиною. 

      1.Iонiзацiйнi втpати пpи пpоходженнi заpяджених частинок чеpез 

pечовину.  

      2.Взаємодiя  фотонiв з pечовиною. 

      3.Ефект Месбаура. 

      4.Випpомiнювання Вавiлова-Чеpенкова.  



      5.Взаємодiя нейтpонiв з pечовиною. 

6.Дозиметрія ядерного випромінювання.  

ІІІ. Експериментальні методи ядерної фізики.  

      1. Методи реєстрації ядерного випромінювання.  

      2. Прискорювачі заряджених частинок.  

      3. Фізичні основи роботи прискорювачів. 

4.Детектори ядерного випромінювання. Лічильники Гейгера-Мюлера.  

   Особливості конструкцій та  експлуатації цих детекторів. 

5.Сцинтиляційні детектори. Особливості конструкцій та  експлуатації 

цих детекторів.  

6.Статистика відліків при реєстрації ядерного випромінювання.  

    Визначення величини з заданою середньоквадратичною похибкою. 

7.Прискорювачі заряджених частинок. Фізичні основи роботи 

прискорювачів.  

    Класифікація. 

8.Електростатичні прискорювачі. Каскадні прискорювачі. 

9.Резонансні методи прискорення. Циклотрон. Границя прискорення в 

циклотроні. 

10.Резонансні прискорювачі релятивістських частинок. Лінійні 

прискорювачі. 

11.Резонансні прискорювачі релятивістських частинок. Циклічні 

прискорювачі. 

12. Метод зустрічних пучків. Колайдери. 

VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Успішність вивчення кредитного модуля дисципліни оцінюється сумою 

набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії 

оцінювання та відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову 

систему оцінки успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.   

IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 



Кредитний модуль «Ядерна та нейтронна фізика» є одним з розділів 

нормативного курсу загальної фізики, що лежить в основі вивчення всіх 

природничих наук, і є складовою циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Вона є базовою для вивчення і 

засвоєння фундаментальних знань з фізики, оволодіння основними 

поняттями, принципами і підходами до розуміння сутності фізичних 

процесів. Ці навички необхідні для формулювання як загальних, так і 

конкретних фізичних моделей та розробки методів дослідження фізичних 

явищ. 

 

Розробник  к.ф-м.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ              Лещенко Б.Ю. 
 


