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§1. Математичний апарат квантової механiки
1. (15) Гiльбертiв простiр. Поняття стану, оператора фiзичної величини (спостережуваної), оператора еволюцiї i

оператора вимiрювання.
2. (15) Реалiзацiї гiльбертового простору. Представлення квантової механiки. Простори 𝐿2 i 𝑙2.
3. (10) Стани вiдкритих систем.
4. (3) Самоспряженi оператори, унiтарнi оператори, проектори.
5. (2) Власнi значення i власнi функцiї. Вид оператора у власному представленнi.
6. (1) Як обчислити середнє значення фiзичної величини?
7. (2) Як знайти спряжений оператор?
8. (1) Для чого потрiбна самоспряженiсть операторiв фiзичних величин?

§2. Фiзичнi принципи квантової механiки
1. (2) Принцип суперпозицiї станiв.
2. (5) Фiзичний смисл хвильової функцiї.
3. (5) Спiввiдношення невизначеностi (загальний i частковi випадки).
4. (5) Iнтеграли руху. Квантовi числа.
5. (2) Оператор похiдної фiзичної величини.
6. (2) Умова сумiсностi фiзичних величин. Що вона означає?
7. (5) Довести iнварiантнiсть квантової механiки вiдносно вибору нуль-вiдлiку енергiї.
8. (15) Квантова механiка в картинi (представленнi) Гейзенберга.
9. (5) Як побудувати хвильову функцiю при переходi вiд одного представлення до iншого? Дискретний та непе-

рервний випадки.
10. (5) Як побудувати оператор фiзичної величини при переходi вiд одного представлення до iншого? Дискретний

та неперервний випадки.
11. (10) Матричне представлення. Рiвняння Шредингера та Гейзенберга, а також середнi в матричному представ-

леннi.
12. (10) Наявнiсть фундаментальної константи швидкостi свiтла в теорiї вiдносностi робить еквiвалентними про-

сторову i часову координати. З аналогiчних позицiй розглянути сталу Планка. В цьому свiтлi дати вiдповiдь на
питання: скiльки ще може бути “нових” механiк?

13. (10) Порiвняти поняття класичної i квантової механiки (стан, спостережувана, координата, iмпульс тощо).
14. (–) Парадокс про “шредингерiвського кота”.
15. (–) ЕПР парадокс.

§3. Одночастинкове рiвняння Шредингера
1. (1) Рiвняння Шредингера.
2. (5) Стацiонарне рiвняння Шредингера.
3. (3) Нормування хвильової функцiї дискретного i неперервного спектру.
4. (10) Оператор еволюцiї та його вираз через власнi функцiї.
5. (3) Рiвняння неперервностi та закон збереження числа частинок.
6. (5) Квантовi рiвняння Ньютона (теорема Еренфеста).
7. (10) Показати, що середнiй iмпульс дорiвнює нулю для дiйсної локалiзованої хвильової функцiї i для стацiонар-

ного локалiзованого стану. В останньому випадку навести приклад ненульового узагальненого iмпульсу.
8. (5) Зв’язок мiж кiлькiстю вузлiв хвильової функцiї стацiонарного стану, її локалiзацiєю i рiвнем енергiї.
9. (3) Як з вигляду потенцiалу визначити розташування дискретного i неперервного спектру?

§4. Точнi розв’язки рiвняння Шредингера у просторi довiльної розмiр-
ностi

1. (2) Записати хвильову функцiю, що описує потiк частинок в заданому напрямку.
2. (3) Записати хвильову функцiю частинки, яка має заданi середню швидкiсть i розподiл координати.
3. (2) Плоска хвиля i її фiзичний смисл.



4. (3) Гаусiв пакет.
5. (10) Вiльна частинка.
6. (10) Потенцiальний ящик.
7. (15) Гармонiчний осцилятор.
8. (5) Чи може частинка в потенцiальному ящику мати хвильову функцiю 𝜓 = 1/𝑉 , де 𝑉 – об’єм ящика.

§5. Одновимiрне рiвняння Шредингера: спектр

1. (6) Яку симетрiю мають хвильовi функцiї у випадку симетричного потенцiалу? Якi в цьому випадку правила
вiдбору для оператора координати?

2. (4) Умови зшивання хвильових функцiй на дельта-потенцiалi.
3. (10) Дельта-яма.
4. (15) Прямокутна потенцiальна яма.
5. (15) Взаємодiя двох потенцiальних ям. Поняття адiабатичного наближення.

§6. Одновимiрне рiвняння Шредингера: проходження бар’єру

1. (5) Проходження бар’єру: постановка задачi. Коефiцiєнти вiдбиття та проходження, фазовий зсув. Тунелювання.
2. (10) Виразити коефiцiєнт проходження через пару незалежних розв’язкiв стацiонарного рiвняння Шредингера.
3. (15) Проходження прямокутного бар’єру. Явище резонансного проходження.
4. (20) На прикладi пояснити явище резонансного тунелювання.

§7. Частинка в центральному полi: спектр

1. (15) Оператор кутового моменту та його властивостi.
2. (10) Правила вiдбору для оператора кутового моменту. Де вони використовуються?
3. (30) Правила додавання кутових моментiв. 3j-символи та їх узагальнення.
4. (25) Оператор обертань та його скiнченновимiрнi представлення. Обертання s, p i d-орбiталей.
5. (5) Вибiр p i d-орбiталей у виглядi гармонiчних полiномiв.
6. (5) Iнтеграли руху в полi центральної сили.
7. (5) Радiальне рiвняння Шредингера.
8. (10) Сферичнi хвилi.
9. (15) Кулонiвський потенцiал.
10. (2) Вказати радiальне квантове число для атома водню в станi |𝑛𝑙𝑚⟩.
11. (20) Гiбридизацiя атомних орбiталей.
12. (5) Вплив скiнченної маси ядра на спектр атома водню.

§8. Частинка в центральному полi: задача розсiяння

1. (10) Загальна теорiя розсiяння. Перерiз i амплiтуда розсiяння.
2. (10) Tеорiя розсiяння в центральному полi. Парцiальнi амплiтуди.
3. (–) Борнiвське наближення.

§9. Частинка в перiодичному потенцiалi

1. (10) Власнi значення i власнi функцiї оператора трансляцiї на перiодичнiй гратцi.
2. (10) Загальна структура спектру i хвильових функцiй частинки в перiодичному потенцiалi.
3. (10) Поняття ефективної маси.

§10. Спiн

1. (–) Поняття спiну.
2. (–) Рiвняння Паулi.
3. (–) Орбiтальний механiчний та магнiтний моменти атома. Гiромагнiтне спiввiдношення.
4. (–) Спiн-орбiтальна взаємодiя.
5. (–) Вивiд рiвняння Паулi з рiвняння Дiрака.
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§11. Дворiвнева система
1. (–) Дворiвнева система.
2. (–) Осциляцiї Рабi.

§12. Квазiкласичне наближення
1. (10) Iдея квазiкласичного наближення.
2. (10) Квазiкласичне наближення для одноямного потенцiалу.
3. (15) Квазiкласичне наближення для центрально симетричного потенцiалу.

§13. Варiацiйний метод
1. (5) Iдея варiацiйного методу.
2. (5) В якому виглядi брати пробну функцiю?

§14. Стацiонарна теорiя збурень
1. (10) Стацiонарна теорiя збурень без виродження.
2. (15) Поправки до матричних елементiв оператора.
3. (15) Стацiонарна теорiя збурень при наявностi виродження.

§15. Нестацiонарна теорiя збурень
1. (–) Нестацiонарна теорiя збурень: загальна теорiя.
2. (–) Нестацiонарна теорiя збурень: обмеженi в часi збурення i збурення з обмеженою змiною в часi.
3. (–) Нестацiонарна теорiя збурень: перiодичне збурення (нерезонансний випадок).
4. (–) Нестацiонарна теорiя збурень: перiодичне збурення (випадок резонансу).

§16. Багаточастинковi системи: загальна теорiя
1. (–) Детермiнант Слейтера.
2. (–) Оператори народження та знищення в методi вторинного квантування.

§17. Квантування електромагнiтного поля
1. (–) Квантування електромагнiтного поля.

§18. Система електронiв
1. (–) Адiабатичне наближення.
2. (–) Метод лiнiйної комбiнацiї атомних орбiталей.
3. (–) Молекула водню.
4. (–) Рiвняння Томаса-Фермi.

§19. Чисельнi методи: загальна теорiя
1. (5) Коли краще використовувати метод скiнченних елементiв, а коли метод лiнiйної комбiнацiї базисних функцiй?
2. (5) Iдея методу скiнченних елементiв.

§20. Метод лiнiйної комбiнацiї базисних функцiй
1. (10) Загальна схема методу лiнiйної комбiнацiї базисних функцiй.
2. (5) Як вибрати базис?
3. (15) Базис ортогональних полiномiв.
4. (10) Тригонометричний базис.
5. (10) Базис гаусових функцiй.
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§21. Метод лiнiйної комбiнацiї атомних орбiталей
1. (–) Метод лiнiйної комбiнацiї атомних орбiталей.
2. (5) Базис 𝑑-орбiталей iнодi вибирають у виглядi шести функцiй {𝑥2, 𝑦2, 𝑧2, 𝑥𝑦, 𝑥𝑧, 𝑦𝑧}, вказати переваги i недолiки

такого вибору.

§22. Взаємодiя квантових систем з електромагнiтним полем
1. (–) Поляризацiя в електромагнiтному полi.
2. (–) Поглинання i випромiнювання електромагнiтних хвиль.

§23. Атом
1. (–) Перiодична система елементiв Менделєєва.

§24. Двоатомна молекула
1. (30) Молекула водню.
2. (20) Коливний i обертальний спектри.
3. (10) Чому коливний спектр розкладають в емпiричний ряд по (𝑛+ 1/2)?
4. (10) Чому обертальний спектр молекул завжди значно дрiбнiший за енергiєю нiж коливальний?
5. (15) Мiжатомна взаємодiя.
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