
Спецкурс «Фізика полімерів» 

 

Теми, що виносяться для самостійної роботи студентами 4 курсу спеціалізації 

«Фізика функціональних матеріалів» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 року 

Викладач Куліш М.П. 

 

Тема 1. Квантова модель будови атома Бора. Квантово-механічні моделі будови 

атома. Квантові числа та енергія атома водню. Основний стан атома водню. 

Тема 2. Збуджений стан атома водню. Електронні конфігурації атомів. Енергії 

іонізації і спорідненності електронів в атомах. 

Тема 3. Наближення в рівнянні Шредінгера для молекул. Метод молекулярних 

орбіталей. Умови формування МО. 

Тема 4. Молекулярні орбіталі іона Н2
+. Криві потенціальної енергії молекулярного 

іона Н2
+. 

Тема 5. Зв’язуюча і розрихляюча МО гомонуклеарних двохатомних молекул. 

Систематизація молекулярних орбіталей. 

 

Контрольні запитання та задачі 

1.1. Розрахувати радіуси, енергії атомних орбіталей водню Н в моделі Бора 

для збуджених станів з головними квантовими числами n = 2÷5 та 

проаналізувати їх співвідношення. 

1.2. Визначити енергії електронів в одномірній потенціальній ямі з а =
0,01нм, а = 0,1нм, а = 1нм при n = 1, 2, 3 та представити графічний 

вигляд для них хвильових функцій. Проаналізувати відносні зміни та 

хвильових функцій. 

1.3. Рохрахувати енергії та представити графічний вигляд хвильових функцій 

в трьохмірному потенціальному ящику для а = 0,01нм, а = 0,1нм, а =
1нм при nx, ny, nz, що дорівнюють 1÷5. 

1.4. Встановити значення енергій та графічно зобразити вигляд хвильових 

функцій для одномірного жорсткого ротатора з 𝑟 = 0,01нм, 𝑟 = 0,1нм і 

𝑟 = 1нм при k = 0, 1, 2, 3. 

1.5. Визначити вигляд радіальної і кутової складових хвильової функції для 

АО1s атома водню. 

1.6. Визначити вигляд радіальної і кутової складових хвильової функції для 

АО2s атома водню. 

1.7. Розрахувати для атома водню радіальну і кутові складові хвильової 

функції для стану 2px. 

1.8. Розрахувати для атома водню радіальну і кутові складові хвильової 

функції для стану 2py. 

1.9. Розрахувати для атома водню радіальну і кутові складові хвильової 

функції для стану 2pz. 

 

Література 

1. Краснов Н.С. Молекулы и химическая связь. – М.: Высшая школа, 1977.-

280с. 

2. Карапетьян М.Х., Дракин С.И. Строение вещества. – М.: Высшая школа, 

1978.-304с. 

3. Заградник Р., Полак П. Основы квантовой химии. – М.: Мир, 1979.-504с. 



 

Звітність: 

1. Конспект лекцій по темі 1 і розв’язок задачі 1,1 вислати до 29 січня 2018 

року. 

2. Конспект лекцій по темі 2 і розв’язок задач 1,2 і 1.3 представити до 5 

лютого 2018 року. 

3. Конспект лекцій по темі 3 і розв’язок задач 1,4 і 1.5 представити до 12 

лютого 2018 року. 

4. Конспект лекцій по темі 4 і розв’язок задач 1,6 і 1.7 представити до 19 

лютого 2018 року. 

5. Конспект лекцій по темі 5 і розв’язок задач 1,8 і 1.9 представити до 26 

лютого 2018 року. 

 

Лабораторна робота: Визначення ступеня кристалічності в 

карболанцюгових полімерах поліетилену і полівінілхлориду. 

Місце проведення: Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, 

к.511. 

Дні, час проведення: Вівторок 30 січня; 6, 13,20,27 лютого 2018р, 1200-1600. 

 

Консультації 

Місце проведення: Фізичний факультет, ауд.436. 

Дні, час проведення: Понеділок, п’ятниця 29 січня; 2,5,9,12,16,19,23,26 

лютого 2018р, 1200-1400. 

 

Реферат із спецкурсу і розв’язки задач здати 01.03.2018 року 

Адреса для спілкування E-mail mpkulish@ukr.net 

  



Спецкурс «Структура функціональних матеріалів» 

 

Теми, що виносяться для самостійної роботи студентами 3 курсу спеціалізації 

«Молекулярна фізика» на період з 24 січня до 28 лютого 2018 року 

Викладач Куліш М.П. 

Тема 1. Геометрія кристалічного простору. Симетрія кристалів. 

Тема 2. Симетрія плоских вузлових сіток. Просторові гратки Браве для триклінної 

сингонії. Просторові гратки Браве для моноклінної сингонії. 

Тема 3. Просторові гратки Браве для ромбічної сингонії. Просторові гратки Браве 

для тетрагональної сингонії. 

Тема 4. Просторові гратки Браве для гексагональної сингонії. Просторові гратки 

Браве для ромбоедричної сингонії. 

Тема 5. Просторові гратки Браве для кубічної сингонії. Класи симетрії триклінної, 

моноклінної, ромбічної сингонії. 

 

Література 

О.П.Дмитренко, М.П.Куліш Структура матеріалів, Київ: ВЦП “Київський 

університет”, 2012.-623с. 

 

Задачі до розділу 1, ст.36, 37 

 

Звітність: 

1. Конспект лекцій по темі 1 і розв’язок задач 1,1 і 1.2 вислати до 29 січня 

2018 року. 

2. Конспект лекцій по темі 2 і розв’язок задач 1,3 і 1.4 представити до 5 

лютого 2018 року. 

3. Конспект лекцій по темі 3 і розв’язок задач 1,5 і 1.6 представити до 12 

лютого 2018 року. 

4. Конспект лекцій по темі 4 і розв’язок задач 1,7 і 1.8 представити до 19 

лютого 2018 року. 

5. Конспект лекцій по темі 5 і розв’язок задач 1,9 і 1.10 представити до 26 

лютого 2018 року. 

 

Лабораторна робота: Визначення параметрів кубічної гратки для 

полікристалів Cu, Fe, Si. 

Місце проведення: Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, 

к.331. 

Дні, час проведення: Середа 24, 31 січня, 7,14,21,28 лютого 2018р, 1200-1600. 

 

Консультації 

Місце проведення: Фізичний факультет, ауд.436. 

Дні, час проведення: Понеділок, п’ятниця 29 січня; 2,5,9,12,16,23,26 лютого 

2018р, 1400-1600. 

 

Реферат із спецкурсу і розв’язки задач здати 01.03.2018року 

Адреса для спілкування E-mail mpkulish@ukr.net 

 


