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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Фізика молекул» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» галузі знань природничі науки  з напряму підготовки 040203 - 

фізика, спеціальності - 6.040203 - фізика 

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 6.040203 - фізика (фізика 

функціональних матеріалів). 

Викладається у ІI семестрі  4 курсу в обсязі – 72 год. 
 
(2 кредита ECTS) 

зокрема: лекції – 32  год., самостійна робота – 40 год. У курсі передбачено 2 

змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – 

заліком. 
Мета дисципліни – отримання знань з механізмів молекулярних взаємодій, методів їх 

експериментальних досліджень, основні їх фізичні властивості, методи отримання, 

сучасні області їх застосування. 

Завдання – Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізика молекул” 

є формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що вивчається. 

Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів,  передбачених 

програмою спеціалізації. розглянути класифікацію наноматеріалів і типів 

наностуктур, познайомитись з новими фізико-хімічними властивостями, 

прикладними аспектами використання функціональних молекул. Дана навчальна 

дисципліна надасть можливість студентам більш ефективно застосовувати 

отримані знання при практичному використанні функціональних наноматеріалів. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: фізичні основи будови та функціонування молекул, механізми міграції енергії у 

молекулах, методи спектроскопії молекул. 

вміти: використовувати отримані знання на практиці при розв'язанні завдань теоретичного та 

прикладного характеру. Уміти розв’язувати стандартні задачі, набути навичок самостійного 

використання і вивчення літератури 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Фізика молекул» є 

складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона є спеціальною дисципліною для 

вивчення фізико-математичних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна є 

базовою для вивчення спеціалістами та магістрами таких спеціальних 

дисциплін: «Фотоніка наноструктур», «Теорія наноструктур», «Фізика 

полімерів», «Оптичні властивості наноматеріалів», «Радіаційна модифікація 

функціональних матеріалів» та інші. 
 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 5 - 7. Обов’язковим для іспиту є отримання мінімальної кількості балів на кожній 

модульній контрольній. 
Оцінювання за формами контролю:   
 ЗМ1 ЗМ  2 

Min. – 12 балів Max– 20 балів Min.  – 12 балів Max. – 20 балів 
Усна відповідь     
Доповнення     

…     
Модульна контрольна 
робота 1 

       12     20   

Модульна 
контрольна робота 2 

      12        20 

„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 – 12 балів за кожну модульну контрольну для одержання іспиту обов’язково 

необхідно перескласти відповідну модульну контрольну з відповідним рівнем знань..  

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 Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 30 /30 60 

Максимум 30 30 60/40 100 

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»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)              
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    

  



  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лаборат., 

практичні 
С/Р 

Інші 
форм

и 
контр 

Змістовий модуль 1    
БУДОВА МОЛЕКУЛ І ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК та МІЖМОЛЕКУЛЯРНА 

ВЗАЄМОДІЯ 

 

1 

Тема 1. Будова молекул і хімічні зв'язки. Адіабатичне 

наближення. Утворення хімічного зв'язку при зменшенні 

енергії атомів. [1]. Метод МО ЛКАО.  Типи 

молекулярних орбіталей. Зв'язуючі і антизв’язуючі 

орбіталі. Метод валентних схем (метод Гайтлера-

Лондона). Хвильова функція в методі валентних схем, 

кулонівський і обмінний інтеграли. Принцип Паулі і 

міжелектронного відштовхування. Порядок, енергія і 

довжина зв'язку. Іонність зв'язку. [2,3] (3 год).  Будова 

найпростіших двох-і трьохатомних молекул (H2, O2, CH2, 

N2, CO2). Нелінійні трьохатомні і багатоатомні молекули 

(H2O, NH3), побудова найпростіших молекулярних 

орбіталей. Гібридизація орбіталей, будова молекул CH2, 

CH3, CH4. [2,3]. Молекула бензолу та її похідних. 

Побудова молекулярних орбіталей різного типу (2 год.). 

Типи хімічних зв'язків. Ковалентні та іонні зв'язки. 

Координаційні (дативна, донорно-акцепторні) зв'язки, 

комплекси. Електронно-надлишкові сполуки, водневий 

зв'язок. Електронно-дефіцитні сполуки, кластери (3 год.). 
 

7 

 

14 

 

2 

Тема 2. Міжмолекулярна взаємодія.  
Класифікація міжмолекулярних взаємодій (дальнодіючих, 
короткодіючих, взаємодії на проміжних відстанях). 
Характеристика різних типів міжмолекулярної взаємодії. 
Прямі електростатичні взаємодії. Мультипольний розклад, 
поляризаційна взаємодія (індукційні і дисперсійні сили), 
запізнювальна взаємодія та інші релятивістські ефекти, 
сила Казимира, обмінна взаємодія (2 год.) 

3 1 

 

 Модульна контрольна робота 1    1 

Змістовий модуль 2   ВЗАЄМОДІЯ МОЛЕКУЛ З ВИПРОМІНЮВАННЯМ  

5 

Тема 3.  Взаємодія молекул з випромінюванням 
Поділ енергії молекул на частини, порядок 

обертальної, коливальної та електронної енергії. 

Обертальний спектр. Моделі обертових молекул: 

сферичні, симетричні і асиметричні дзиги. Коливальна 

структура електронних смуг, принцип Франка-Кондона. 

Обертальна структура електронно-коливальних смуг. 

Ймовірності молекулярних переходів. Спектри 

багатоатомних молекул. Ефект Шпольського. 

Коливально-обертальний спектр двохатомних молекул. 

Гармонічний і ангармонічний осцилятори. Коливання 

багатоатомних молекул. Комбінаційне розсіяння світла 

молекул. Елементи симетрії молекул. Електронний стан 

22  25 

 



молекули, його опис і позначення. Поглинання світла в 

УФ та видимомму діапазоні. Типи електронних 

переходів, лінійчатий і суцільний спектри. Правила 

відбору. Теорія Фьорстера диполь-дипольної передачі 

енергії збудження. Основні положення теорії Декстера 

для опису передачі енергії за обмінним механізмом  

Спектральні властивості та енергетична структура 

органічних макромолекул. Діаграма енергетичних станів 

органічної молекули (діаграма Яблонського). Механізми 

одноступінчатої передачі елементарних електронних 

збуджень. Характеристики флуорисцентної емісії. 

Випромінювальні і безвипромінюваальні переходи. 

Внутрішня конверсія. Інтеркомбінаційна конверсія. . 

Спряжені та не спряжені молекули та природа 

випромінювання. Безвипромінювальне синглет-

синглетне перенесення енергії електронного збудження  

в органічних макромолекулах. Затримане 

випромінювання та триплетні стани у молекулах. Часи 

життя у збуджених станах. Фотодинамічна терапія. 

Прояви міжмолекулярних фотофізичних процесів у 

флуорисцентній емісії.  Поляризація флуорисцентного 

випромінювання. Принципи стаціонарної та часо-

роздільної флуорометрії. Вплив полярності на 

флуорисцентну емісію. Мікровязкість, плинність, 

мобільність молекул. Оцінка флуорисцентними 

методами. Резонансне перенесення енергії та його 

застосування.  
 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    1 

 ВСЬОГО 32 - 40   

 

Загальний обсяг 72 год., в тому числі: 

Лекцій – 32 год  

Самостійна робота -  40 год. 

    
ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1. БУДОВА МОЛЕКУЛ І ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК та 

МІЖМОЛЕКУЛЯРНА ВЗАЄМОДІЯ 

Тема 1. Будова молекул і хімічні зв'язки. 

Лекція 1. Адіабатичне наближення. Утворення хімічного зв'язку при зменшенні 

енергії атомів. [1]. Метод МО ЛКАО.  Типи молекулярних орбіталей. Зв'язуючі і 

антизв’язуючі орбіталі. Метод валентних схем (метод Гайтлера-Лондона). Хвильова 

функція в методі валентних схем, кулонівський і обмінний інтеграли. Принцип Паулі і 

міжелектронного відштовхування. Порядок, енергія і довжина зв'язку. Іонність зв'язку. [2,3] 

(3 год).  

Лекція 2. Будова найпростіших двох-і трьохатомних молекул (H2, O2, CH2, N2, CO2). 

Нелінійні трьохатомні і багатоатомні молекули (H2O, NH3), побудова найпростіших 

молекулярних орбіталей. Гібридизація орбіталей, будова молекул CH2, CH3, CH4. [2,3]. 

Молекула бензолу та її похідних. Побудова молекулярних орбіталей різного типу (2 год.). 



Лекція 3. Типи хімічних зв'язків. Ковалентні та іонні зв'язки. Координаційні 

(дативна, донорно-акцепторні) зв'язки, комплекси. Електронно-надлишкові сполуки, 

водневий зв'язок. Електронно-дефіцитні сполуки, кластери (2 год.). 

Література [1-4]  

 Завдання для самостійної роботи             (14 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення. 

3. Типи електронних переходів у багатоатомних молекулах. Сила осцилятора. Коефіцієнти 

Ейнштейна. 

4. Квантово-хімічні розрахунки електронної структури та побудова форм молекулярних 

орбіталей двохатомних молекул H2, O2, CH2, N2, CO2, H2O, NH3). 

5. Будова молекул CH2, CH3, CH4 та гібридизація орбіталей 

6. .Барвники: типи хромофорів. Квантово-хімічні розрахунки електронної структури та 

побудова форм молекулярних орбіталей барвників з різними хромофорами та 

функціональними групами. 

7.  Насичені та ненасичені вуглеводні, їх електронна будова.  

 
Тема 2. Міжмолекулярна взаємодія.  

Лекція 4. Класифікація міжмолекулярних взаємодій (дальнодіючих, короткодіючих, 

взаємодії на проміжних відстанях). Характеристика різних типів міжмолекулярної 

взаємодії. Прямі електростатичні взаємодії. Мультипольний розклад, поляризаційна 

взаємодія (індукційні і дисперсійні сили), запізнювальна взаємодія та інші релятивістські 

ефекти, сила Казимира, обмінна взаємодія (3 год.) [4, 5]. 

Література [1-4]  

 Завдання для самостійної роботи             ( 1 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 

Адіабатичне наближення.  

Типи молекулярних орбіталей. Зв'язуючі і антизв’язуючі орбіталі. 

Порядок, енергія і довжина зв'язку. Іонність зв'язку.  

Будова найпростіших двох-і трьохатомних молекул (H2, O2, CH2, N2, CO2).  

Гібридизація орбіталей, будова молекул CH2, CH3, CH4.  

Типи хімічних зв'язків. Ковалентні та іонні зв'язки. Координаційні (дативна, 

донорно-акцепторні) зв'язки, комплекси. 

 Електронно-надлишкові сполуки, водневий зв'язок. 

 Електронно-дефіцитні сполуки, кластери.  

Класифікація міжмолекулярних взаємодій (дальнодіючих, короткодіючих, взаємодії 

на проміжних відстанях).  

Прямі електростатичні взаємодії. Мультипольний розклад, поляризаційна взаємодія 

(індукційні і дисперсійні сили). 

 

Змістовий модуль 2. ВЗАЄМОДІЯ МОЛЕКУЛ З ВИПРОМІНЮВАННЯМ 

Тема 3.  Взаємодія молекул з випромінюванням 
 

Обертальна, коливальна та електронна енергія молекули.  

Обертальний спектр. Моделі обертових молекул: сферичні, симетричні і асиметричні дзиги. 

Коливальна структура електронних смуг, принцип Франка-Кондона. 

Обертальна структура електронно-коливальних смуг. Ймовірності молекулярних переходів.  

Ефект Шпольського.  

Коливально-обертальний спектр двохатомних молекул. 

Комбінаційне розсіяння світла молекул. 



 Елементи симетрії молекул.  

Електронний стан молекули, його опис і позначення. 

 

Лекція 9. Теорія Фьорстера диполь-дипольної передачі енергії збудження. Основні 

положення теорії Декстера для опису передачі енергії за обмінним механізмом  Спектральні 

властивості та енергетична структура органічних макромолекул. Діаграма енергетичних 

станів органічної молекули (діаграма Яблонського). Механізми одноступінчатої передачі 

елементарних електронних збуджень. (2 год). [7, 8]. 

Лекція 10. Характеристики флуорисцентної емісії. Випромінювальні і 

безвипромінюваальні переходи. Внутрішня конверсія. Інтеркомбінаційна конверсія. . 

Спряжені та не спряжені молекули та природа випромінювання. Безвипромінювальне 

синглет-синглетне перенесення енергії електронного збудження  в органічних 

макромолекулах. Затримане вип-*-ромінювання та триплетні стани у молекулах. Часи 

життя у збуджених станах. Фотодинамічна терапія. (2 год.). [7, 8]. 

Лекція 11.  Прояви міжмолекулярних фотофізичних процесів у флуорисцентній емісії.  

Поляризація флуорисцентного випромінювання (3 год.). [7, 8]. 

Лекція 12. 

Принципи стаціонарної та часо-роздільної флуорометрії. Вплив полярності на 

флуорисцентну емісію. (2 год.). [7, 8]. 

Лекція 13. Мікровязкість, плинність, мобільність молекул. Оцінка флуорисцентними 

методами (3 год.). [8]. 

Лекція 14. Резонансне перенесення енергії та його застосування. (2 год.). [8]. 

 

Завдання для самостійної роботи     (25 год.) 
1. Квантово-хімічні розрахунки спектрів поглинання та коливних спектрів молекули 

води. 

2. Квантово-хімічні розрахунки спектрів поглинання та коливних спектрів молекули 

бензолу. 

3. Квантово-хімічні розрахунки коливних спектрів молекули фулерену С60. 

4. Квантово-хімічні розрахунки коливних спектрів молекули фулерену С60-Ті-С60. 

5. Квантово-хімічні розрахунки спектрів поглинання молекул поліметинових 

ланцюгів при їх подовженні. 

6. Квантово-хімічні розрахунки спектрів поглинання молекул поліметинових 

ланцюгів при підєднанні різних функціональних груп. 

        

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

Діаграма енергетичних станів органічної молекули (діаграма Яблонського).  

Механізми одноступінчатої передачі елементарних електронних збуджень.  

Характеристики флуорисцентної емісії. 

Випромінювальні і безвипромінюваальні переходи.  

Внутрішня конверсія. 

Інтеркомбінаційна конверсія. 

Безвипромінювальне синглет-синглетне перенесення енергії електронного збудження  в 

органічних макромолекулах. 

Затримане випромінювання та триплетні стани у молекулах. 

Фотодинамічна терапія, основи. 

Прояви міжмолекулярних фотофізичних процесів у флуорисцентній емісії.   

Поляризація флуорисцентного випромінювання. 

Принципи стаціонарної та часо-роздільної флуорометрії.  

Вплив полярності на флуорисцентну емісію.  

 



Самостійна робота, що виноситься на опрацювання у січні – лютому 

2018 року: 
Квантово-хімічні розрахунки електронних та коливних властивостей найпростіших 

молекул. Будова найпростіших двох-і трьохатомних молекул (H2, O2, CH2, N2, CO2).  

Гібридизація орбіталей, будова молекул CH2, CH3, CH4.  

Типи хімічних зв'язків. Ковалентні та іонні зв'язки. Координаційні (дативна, 

донорно-акцепторні) зв'язки, комплекси. 
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