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Прадмова

Праблема методыKi фарм1равання уменняу самастойнай працы студэн
тау сёння з’яуляецца актуальнай для выкладчыкау ycix вузаусюх дысцыплм, 
у тым л!ку i для выкладчыкау курса агульнай ф131К). Для паспяховага 
засваення сучаснага зместу вузаускай адукацьн па фЫцы неабходна павы- 
сщь эфекгыунасць працэсу навучання у напрамку актыв1зацьп самастойнай 
дзейнасц студэнтау.

Метадычныя распрацоую для юруемай самастойнай працы па кванта- 
вай ф1зщы маюць мэту наюраваць самастойную дзейнасць студэнтау па 
засваенню тэарэтычнага матэрыялу i рашэнн1 практычных задач у эфекгыу- 
нае метадычнае рэчышча. Распрацоую не толью паказваюць, што трэба 
засвощь, але i даюць магчымасць студэнту правесц! самакантроль падрых- 
тоую да заняткау па адказах на кантрольныя пьп’анн) i рашэнн1 адпаведных 
практычных задач. Пры гэтым указваецца вучэбна-метадычная лггаратура 
па кожнай тэме.

Метадычныя распрацоую уключаюць праграму па раздзелу курса агуль
най ф1з1ю «Квантавая ф!3(ка», 10 тэм тэарэтычнага матэрыялу, яюя axonni- 
ваюць амаль увесь раздзел курса, cnic лггаратуры i табл1цы значэнняу ф1з1ч- 
ных вел!чынь.

Кожная тэма адпавядае аднаму занятку юруемай самастойнай працы 
студэнтау i укпючае вызначаныя пытаны праграмы, каротю змест тэмы, 
кантрольныя пыганн1, практычныя задачы i лггаратуру. Пьгганн1 прафамы 
паказваюць, што трэба ведаць; каротю змест тэмы -  азначае галоунае, 
падкрэсп1вае, на што звярнуць увагу у першую чаргу; кантрольныя пьгганн1 
даюць магчымасць ажыццявщь кантроль дзейнасц!; рашэнне задач 
садзейичае разв1ццю навыкау па прымяненню тэорьн на практыцы; 
лпаратура паказвае, што трэба чытаць, каб эфектыуна засвощь вучэбны 
матэрыял. Прапанаваная структура распрацовак будзе садзейычаць больш 
эфекгыунай самастойнай працы студэнтау па засваенню тэарэтычнага 
матэрыялу i падрыхтоуцы да курсавога экзамену.

Такая арган1зацыя заняткау па юруемай самастойнай працы студэнтау 
будзе садзейычаць павышэнню якасц1 i узроуня ведау па квантавай ф1з1цы, 
фаргфаванню адпаведных уменняу i навыкау па засваенню вучэбнага 
матэрыялу i станауленню такой якасц1 асобы як самастойнасць.

3

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Л1ТАРАТУРА

1. Бондар В. А., Федаркоу Ч. М. Курс агульнай ф(31К1. Квантавая ф131ка. 
Мн.,1999.

2. ЛандсбергГ. С. Оптика. М.,1976.
3. Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 3. М.,1982.
4. Наркевич И. И. [и др.]. Физика для вузов. Мн.,1994.
5. Физика: учеб. пособие / под общ. ред. В. А. Яковенко. Мн., 2002.
6. Сборник задач по физике: учеб. пособие / под общ. ред. В. А. Яковенко. 

Мн., 2003.
7. Чертов А  Г., Воробьев А. А. Задачник по физике : учеб. пособие. 4-е изд. 

М., 1981.
8. Зисман Г. А, Тодес О. М. Курс общей физики. Т. 3. М., 1972.
9. Фриш С. Э., Тиморева А. В. Курс общей физики. Т. 3. М., 1962.

10. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Оптика. М.,1980.
11. Матвеев А. Н. Атомная физика: учеб. пособ. М.,1989.
12. Иродов И. Е. Задачи по общей физике. М., 1979.
13. Волькенияейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. М., 1979.
14. Сборник задач по общему курсу физики : учеб. пособие / под общ. ред. 

А. Н. Куценко, Ю. В. Рублева. М., 1972.
15. Широков Ю. М., Юдин М. П. Ядерная физика. М., 1980.
16. Гершензон Е. М., Малов Н. Н., Мансуров А. Н. Оптика и атомная 

физика. М., 2000.
17. Черноуцан А. И. Краткий курс физики. М., 2002.

39

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ЗМЕСТ

ПРАДМОВА..................................................................................................................... 3

ПРАГРАМА..................................................................................... ............. ...................4
Тэма 1. Цеплавое выпраменьванне........................................................................... 5
Тэма 2. Квантавыя уласфасц1 выпраменьвання.........................................................8
Тэма 3. Хвалевыя уласфасэд часцщ........................................................................10
Тэма4. Мадэл1 атама.............................................................. ................................ 13
Т эма 5. Атам вадароду.............................................................................................15
Тэма 6. <йзжа малекул..............................................................................................18
Тэма 7. Элементы фЫю цвёрдага цела.....................................................................24
Тэма 8. Радыеакгыунасць i адзерныя рэакцьк...........................................................27
Тэма 9. Элементарныя часц1цы... ............................................................................30
Тэма 10. Экслерыментальныя метады адзернай ф1зш............................................... 35

ЛГГАРАТУРА................. .................................................. ...............................................39

ТАБЛ1ЦЫ.......................................................................................................................40
Фундаментальныя ф!з!чныя лаааянныя............................................... .................... 40
Работа выхаду электронау з металу (эВ).................................................................. 41
Перыяды паурасладу радыеактыуных !затопау......................................................... 41
Масы нуклщау (а. а. м.) .......................................................................................... 41

42

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




