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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –3  

Галузь знань 
10 Природничі науки 

(шифр і назва) Нормативна 

 
Напрям підготовки  

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність: 
105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 
 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  1-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

1-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента –3,6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

16 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік.  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування в студентів глибоких знань про комп’ютерні методи 

дослідження у фізиці твердого тіла. Основна увага звертається на з’ясування питань 

зв’язку атомної структури та властивостей матеріалів в різних агрегатних станах. 

Метою лабораторних робіт з комп’ютерної інженерії матеріалів є розвиток у 

студентів навиків самостійної роботи, дати можливість практично освоїти методи 

дослідження структури і властивостей металів методами комп’ютерного 

моделювання.  

Завдання: Засвоєння студентами загальних принципів моделювання структури та 

властивостей чисельними методами статистичної фізики. Формування цілісних 

уявлень про зв’язок структури та властивостей матеріалів. Ознайомлення студентів з 

основними сучасними досягненнями в галузі комп’ютерного моделювання. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 атомну будову речовини в різних агрегатних станах та методику її 

топологічного опису. 

 типи хімічної взаємодії між атомами та їх опис з допомогою потенціалів 

взаємодії. 

 основні методи моделювання структури матеріалів. 

 методику аналізу моделей з метою вивчення властивостей матеріалів. 

вміти:  

 використовувати засоби програмування для побудови тривимірних атомних 

конфігурації. 

 самостійно моделювати структуру матеріалів методами молекулярної динаміки, 

Монте-Карло та реконструкції атомної будови за даними дифракційних 

експериментів. 

 здійснювати аналіз побудованих моделей та розрахунок властивостей матеріалів 

на їхній основі. 
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Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Міжчастинкова взаємодія та структура матеріалів. 

Тема 1. Міжчастинкова взаємодія в твердих тілах та рідинах.  
Концепція міжмолекулярних потенціалів та класифікація типів взаємодій. Парні 

міжатомні потенціали. Обчислення кулонівських сил. Іонно-ковалентна взаємодія. 

Квантово-механічний розрахунок парних потенціалів. Розрахунок міжчастинкової 

взаємодії ab initio («з перших принципів»). Тричастинкові та багаточастинкові 

міжатомні потенціали. Напівемпіричні модельні потенціали. Визначення 

параметрів модельних потенціалів. Розрахунок потенціалів з експериментальних 

даних. 

 

Тема 2. Кристалічна структура матеріалів.  
Основні типи кристалічних граток. Кристалографічні напрями та площини. 

Анізотропія в кристалах. Побудова кристалічних структур комп’ютерними 

методами. Зв’язок структури та властивостей кристалів. 

 

 
 

Змістовий модуль 2. Моделювання структури та властивостей матеріалів 

Тема 3. Метод молекулярної динаміки. 
Основні положення МД. Математичне формулювання задачі. Організація 

початкових умов. Алгоритми та методи інтегрування рівнянь руху. Алгоритми та 

методи моделювання для вивчення поверхневих явищ. Перевірка якості алгоритму 

розв’язку системи рівнянь руху. Застосування методу для моделювання 

молекулярних систем 
 
Тема 4. Побудова атомних моделей за дифракційними даними про структуру.  

Метод що ґрунтується на розвпорядкуванні ідеальних структурних мотивів. 

Обернений метод Монте-Карло. Силовий алгоритм моделювання структури. 

Метод найбільшої правдоподібності. Порівняльна характеристика методів 

реконструкції невпорядкованих систем. 
 

Тема 5. Аналіз властивостей наносистем на основі комп’ютерних експериментів. 

Термічна стабільність наносистем та їхні основні властивості. Вивчення 

зношуваності матеріалів на нанорівні. Парні кореляційні функції, координаційні 

числа та кутові кореляції. Розподіл багатогранників Вороного. Розподіл порожнин. 

Розподіл кілець. Розподіл зв’язаних груп. Коефіцієнти самодифузії. 

Автокореляційна функція швидкостей та густина коливних станів. Теплоємність. 

В’язкість. 

 

Тема 6. Наноінженерія матеріалів. Основні методи та можливості. 

Функціональні наноструктуровані матеріали. Вплив зовнішніх факторів на 

структуру та властивості нанокластерних систем. Моделювання трансформації 

наносистем. Наномашини. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Міжчастинкова взаємодія та структура матеріалів.. 

Тема 1. Міжчастинкова 

взаємодія в твердих та 

рідких тілах. 

13 2 

 

 2  9 

Тема 2. Кристалічна 

структура матеріалів. 

13 2  2  9 

Разом – зм. модуль1 26 4  4  18 

Змістовий модуль 2. Моделювання структури та властивостей матеріалів 

Тема 3. Метод 

молекулярної динаміки. 

18 4  4  10 

Тема 4. Побудова атомних 

моделей за дифракційними 

даними про структуру. 

14 2  2  10 

Тема 5. Аналіз 
властивостей наносистем 
на основі комп’ютерних 
експериментів. 

15 3  2  10 

Тема 6. Наноінженерія 
матеріалів. Основні методи 
та можливості. 

17 3  4  10 

Разом – зм. модуль 2 64 12  12  40 
Усього годин 90 16  16  58 

 

 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-

сть 

годи

н 

1 Побудова атомної комірки та робота з координатами атомів. 2 

2 Розрахунок потенціальної енергії міжчастинкової взаємодії 

кристалічних та невпорядкованих матеріалів. 

2 
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№ 

з/п 
Назва теми 

К-

сть 

годи

н 

3 Моделювання структури матеріалів методом молекулярної 

динаміки. 

4 

4 Моделювання структури методом Монте-Карло 2 

5 Моделювання структури невпорядкованих систем оберненим 

методом Монте-Карло. 

2 

6 Моделювання нанокластерів методом молекулярної динаміки. 4 

 Всього за семестр 16 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Моделювання твердосферних систем 5 

2 Степеневі парні потенціали. 5 

3 Моделювання систем з потенціалом Ленард-Джонса. 5 

4 Системи з різними парними потенціалами. Парний 

потенціал Морза. 

5 

5 Моделювання з використанням тричастинкових 

потенціалів. 

5 

6 Метод зануреного атома (EAM – Embedded Atom Model). 5 

7 Побудова комп’ютерних моделей рідини та розрахунок 

міжчастинкових потенціалів з дифракційних даних. 

Алгоритм Шоммерса. 

5 

8 Побудова комп’ютерних моделей рідини та розрахунок 

міжчастинкових потенціалів методом Реатто. 

5 

9 Побудова моделей іонних рідин та розрахунок 

міжчастинкових потенціалів алгоритмом BELION. 

5 

10 Схема побудови комп’ютерних моделей використовуючи 

рівняння Боголюбова-Борна-Гріна. 

5 

 Всього за семестр 50 

 

лабораторні 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Моделювання процесів дифузії. 2 

2 Дослідження фазових переходів першого роду методом 

Монте-Карло 

2 

3 Дослідження структури кластерів та макромолекул 

методом Монте-Карло 

2 
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4 Аналіз структурних моделей. 2 

 Всього за семестр 8 

 

 
9. Індивідуальні завдання 

 

 
10. Методи навчання 

У даному курсі використовується студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, 
самонавчання, а також електронне навчання в системі Moodle. 

Викладання організовано у формі лекцій, лабораторних робіт, самостійної 

роботи студентів, індивідуальних занять та консультацій. 

 
11. Методи контролю 

Контроль засвоєння матеріалу включає:  

1) контроль за виконанням лабораторних робіт шляхом допуску до лабораторної 

роботи (5 балів), захист лабораторних робіт (20 балів). Сумарна оцінка, таким 

чином, виставляється за 100-бальною шкалою. 

 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
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* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. https://icme.hpc.msstate.edu/mediawiki/index.php/LAMMPS_tutorials.html 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Wm. G. Hoover Molecular Dynamics Springer-Verlag, 1986, 145 p. 

2. D. C. Rapaport The art of molecular dynamic simulation Cambridge university 

press, 1995, 400 p. 

3. M. P. Allen, D. J. Tildesley Computer simulations of liquids, Clarendon Press, 

Oxford, 1997, 385 p. 

4. M. E. J. Newman, G. T. Barkema MonteCarlo methods in statistical physics 

Oxford: Clarendon Press 2001, 494 p.  

5. Michael Rieth Nano-Engineering in Science and Technology. An introduction to 

the world of nano-design, World Scientific Publishing, 2003, 163 p.  

 

 

 

Допоміжна 
1. Sidney Yip Handbook of materials modeling, Springer, 2005, 1372 p. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. LAMMPS Molecular Dynamics Simulator (офіційний сайт) https://www.lammps.org/ 

2. LAMMPS Documentation (30 Jul 2021 version) https://docs.lammps.org/Manual.html 

3. Wikipedia. http://www.wikipedia.org 

 

 

https://www.lammps.org/

