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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерна фізика» є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 

«10 Природничі науки» з напряму підготовки 6.040203 – Фізика, спеціальності 6.040203 – 

(2008) фізика. Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю 6.040203 – (2008) фізика. 

Викладається у І семестрі 4 курсу в обсязі 108 год. (3 кредити ECTS), зокрема: лекції 

— 28 год., лабораторні — 14 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі. Завершується 

дисципліна — іспитом. 

Мета дисципліни — отримання знань про необхідні для детального та швидкого 

вивчення поведінки та властивостей об’єктів методи, які полягають у створенні матема-

тичних моделей об’єктів дослідження та подальшому вивченні цих моделей шляхом ви-

користання обчислювальних алгоритмів, що реалізуються на комп’ютерах; ознайомлення 

з основними напрямами і методами комп’ютерної фізики, з прикладами її застосування для 

встановлення властивостей функціональних матеріалів; сприяння розвитку логічного й 

аналітичного мислення студентів — майбутніх фізиків-науковців і викладачів. 

Завдання — формування фізичного мислення у студентів в межах матеріалу, що ви-

вчається. Дисципліна готує студентів до сприймання матеріалу спецкурсів, передбачених 

програмою спеціалізації. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні поняття та методи комп’ютерної фізики; основні етапи побудови 

математичних моделей. 

вміти: будувати та використовувати для дослідження фізичних явищ відповідні 

математичні моделі, зокрема, описати поведінку та властивості об’єкту моделювання су-

купністю математичних рівнянь, обґрунтовано вибрати метод розв’язання отриманих рі-

внянь; реалізувати вибраний метод розв’язку у вигляді програми; використовуючи ство-

рену програму провести перевірку адекватності моделі; використати побудовані модель 

та програму для проведення розрахунків та подальшого аналізу результатів. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного 

напряму). Навчальна дисципліна «Комп’ютерна фізика» є складовою частиною циклу про-

фесійної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Вона є спеціа-

льною дисципліною для вивчення фізико-математичних наук. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дана спеціальна навчальна дисципліна є базовою 

для вивчення бакалаврами спеціальної дисципліни: «Комп’ютерна фізика молекул», маґіс-

трами — спеціальних дисциплін: «Сучасні комп’ютерні технології у фізиці конденсованого 

стану», «Комп’ютерна радіаційна фізика», «Комп’ютерна фізика матеріалів», а також 

сприяє належному виконанню ними дипломних (і в майбутньому — дисертаційних) робіт. 
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 Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинґовою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–8, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) — 

теми 9–16. Обов’язковим для іспиту є отримання не менше мінімальної кількости ба-

лів на кожній модульній контрольній. 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. — 12 балів Max. — 20 балів Min. — 12 балів Max. — 20 балів 

Усна відповідь 8 12 8 12 

Доповнення 4 8 4 8 

 

 

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 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 12 12 24 / 36 60 

Максимум 20 20 40 / 60 100 

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 незадовільно 

1–34    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1 Основи комп’ютерного моделювання фізичних явищ 

ТЕМА 1. Математичне моделювання у фізиці: задачі, класифікація, реалізація. 

           (2 год.) 

 Вступ. Математичні моделі (визначення математичної моделі, властивості 

математичних моделей, задачі моделювання). Класифікація математичних мо-

делей (класифікаційні признаки, класифікація математичних моделей в залежності 

від: складності об’єкту моделювання, операторів моделі, параметрів моделі, цілей 

моделювання, методів реалізації). 

ТЕМА 2. Випадкові величини та їх характеристики.    (2 год.) 

 Основні характеристики випадкових величин (математичне сподівання, 

дисперсія, кореляції). Закони великих чисел (однаково розподілені випадкові ве-

личини, закон великих чисел, підсилений закон великих чисел). Випадкові блу-

кання та ланцюги Маркова. 

ТЕМА 3. Ч. I. Моделювання простих фізичних процесів.   (6 год.) 

 Моделювання процесів теплообміну (основні поняття, рівняння теплопро-

відності, найпростіші числові методи розв’язання диференціальних рівнянь, алго-

ритм Ейлера). Числове інтегрування рівнянь руху Ньютона (алгоритм Верле, 

алгоритм Рунге–Кутти, числовий розв’язок рівнянь руху, одновимірні та двовимі-

рні траєкторії, врахування опору повітря). 

ТЕМА 4. Ч. II. Моделювання простих фізичних процесів.   (2 год.) 

 Числове розв’язання задачі двох тіл (рух тіла під дією центральної сили, 

закони Кеплера, числове моделювання орбіт, вплив збурень на траєкторії руху). 

ТЕМА 5. Ч. III. Моделювання простих фізичних процесів.   (2 год.) 

 Моделювання коливальних систем (моделювання руху простого гармо-

нійного осцилятора, моделювання малих та великих коливань математичного мая-

тника, затухаючі коливання, коливання в електричних контурах, зв’язані осциля-

тори, хвильові явища: інтерференція та дифракція, перехід до геометричної опти-

ки). 

ТЕМА 6. Моделювання хаотичного руху динамічних систем.   (6 год.) 

 Прості нелінійні моделі динамічних систем (одновимірні відображення, 

нерухомі точки та їй стійкість, універсальні властивості нелінійних відображень, 

хаотичний рух у класичній механіці). 

ТЕМА 7. Моделювання динаміки системи багатьох частинок.   (6 год.) 

 Методи молекулярної динаміки (потенціали міжмолекулярної взаємодії, 

граничні умови, визначення макроскопічних величин, явища переносу, пакети 

програмного забезпечення для моделювання динаміки молекул). 

Змістовий модуль 2 Метод Монте-Карло та його застосування 

ТЕМА 8. Метод Монте-Карло.        (6 год.) 

Метод Монте-Карло: особливості використання та границі застосовнос-
ті (прості методи числового інтегрування, формули трапецій та Сімпсона, багато-

вимірні інтеграли, обчислення інтегралів методом Монте-Карло, аналіз похибки 

методу Монте-Карло). 

ТЕМА 9. Метод випадкових блукань.       (2 год.) 

Одновимірні випадкові блукання (прості випадкові блукання, обмежені 
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випадкові блукання, випадкові блукання із змінним шагом, застосування у фізиці 

полімерів, застосування для вивчення процесів дифузії). 

ТЕМА 10. Перколяція.         (6 год.) 

Моделювання перколяційних явищ (критичні явища, поріг перколяції, 

критичні показники, моделювання явища перколяції на гратках різного типу, уяв-

лення про метод ренорм-групи). 

ТЕМА 11. Фрактали.         (2 год.) 

Моделювання поведінки об’єктів з фрактальною розмірністю (фрактали 

та фрактальна розмірність, самоподібність, процеси росту кристалів, моделювання 

процесів дифузії у невпорядкованих середовищах). Уявлення про клітинні ав-

томати. 

ТЕМА 12. Моделювання мікроканонічного ансамблю.    (2 год.) 

Моделювання мікроканонічного ансамблю (мікроканонічний ансамбль, 

моделювання поведінки мікроканонічного ансамблю методом Монте-Карло, за-

стосування: поведінка одновимірного класичного ідеального газу, властивості спі-

нів у моделі Ізінга). 

ТЕМА 13. Моделювання канонічного ансамблю.     (6 год.) 

Моделювання канонічного ансамблю (канонічний ансамбль, алгоритм 

Метрополіса, моделювання розподілу Больцмана, моделювання поведінки класич-

них рідин, дослідження явища феромагнетизму, фазові переходи у двовимірній 

моделі Ізінга). 

ТЕМА 14. Моделювання квантових систем.      (6 год.) 

Квантовий метод Монте-Карло (особливості застосування методу Монте-

Карло для опису квантових систем, варіаційний метод Монте-Карло, обчислення 

енергій основного стану квантових систем методом Монте-Карло для модельних 

потенціалів). 



7 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 

семінари/ 

лаборат., 

практичні 

С/Р 

Інші 

форми 

контр. 

Змістовий модуль 1 Основи комп’ютерного моделювання фізичних явищ 

1 
Тема 1. Математичне моделювання у фізиці: задачі, кла-

сифікація, реалізація 
2 0   

2 Тема 2. Випадкові величини та їх характеристики 2 0   

3 Тема 3. Ч. I. Моделювання простих фізичних процесів 2 2   

4 Тема 4. Ч. ІI. Моделювання простих фізичних процесів 2 0   

5 Тема 5. Ч. IІІ. Моделювання простих фізичних процесів 2 0   

6 Тема 6. Моделювання хаотичного руху динамічних систем 2 2   

7 
Тема 7. Моделювання динаміки системи багатьох части-

нок 
2 2   

  

Змістовий модуль 2 Метод Монте-Карло та його застосування 

8 Тема 8. Метод Монте-Карло 2 2   

9 Тема 9. Метод випадкових блукань 2 0   

10 Тема 10. Перколяція 2 2   

11 Тема 11. Фрактали 2 0   

12 Тема 12. Моделювання мікроканонічного ансамблю 2 0   

13 Тема 13. Моделювання канонічного ансамблю 2 2   

14 Тема 14. Моделювання квантових систем 2 2   

  

ВСЬОГО 28 14   

Загальний обсяг — 108год., в тому числі: 

Лекцій — 28 год. 

Лабораторних — 14год. 

Консультації — 2 год. 

Іспит — 4 год. 
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ЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Основи комп’ютерного моделювання фізичних явищ 

 

ТЕМА 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФІЗИЦІ: ЗАДАЧІ, КЛАСИФІКАЦІЯ, 

РЕАЛІЗАЦІЯ (2 год.) 

Лекція 1. Вступ. Математичні моделі (визначення математичної моделі, властивості 

математичних моделей, задачі моделювання). Класифікація математичних моделей 

(класифікаційні признаки, класифікація математичних моделей в залежності від: 

складності об’єкту моделювання, оператора моделі, параметрів моделі, цілей моде-

лювання, методів реалізації). 

Рекомендована література [1–4, 8, 9]. 

 

Тема 2. ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2 год.) 

Лекція 2. Основні характеристики випадкових величин (математичне сподівання, 

дисперсія, кореляції). Закони великих чисел (однаково розподілені випадкові вели-

чини, закон великих чисел, підсилений закон великих чисел). Випадкові блукання 

та ланцюги Маркова. 

Рекомендована література [10]. 

 

Тема 3. Ч. I. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТИХ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ (6 год.) 

Лекція 3. Моделювання процесів теплообміну (основні поняття, рівняння теплоп-

ровідності, найпростіші числові методи розв’язання диференціальних рівнянь, алго-

ритм Ейлера). Числове інтегрування рівнянь руху Ньютона (алгоритм Верле, алго-

ритм Рунге–Кутти, числовий розв’язок рівнянь руху, одновимірні та двовимірні трає-

кторії, врахування опору повітря). 

Лабораторна робота № 1 (4 год.) 
Числове розв’язання рівняння теплопровідності, аналіз отриманих розв’язків, їх точ-

ності та стійкості. 

1. Перевірка рівня підготовлености студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення оцінювання фізичних величин, передбачених у цій лабораторній роботі. 

3. Перевірка одержаних розрахунком результатів. 

Рекомендована література [1, 4, 7]. 

 

Тема 4. Ч. II. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТИХ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ (2 год.) 

Лекція 4. Числове розв’язання задачі двох тіл (рух тіла під дією центральної сили, 

закони Кеплера, числове моделювання орбіт, вплив збурень на траєкторії руху). 

Рекомендована література [1, 7]. 

 

Тема 5. Ч. III. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТИХ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ (2 год.) 

Лекція 5. Моделювання коливальних систем (моделювання руху простого гармо-

нійного осцилятора, моделювання малих та великих коливань математичного маятни-

ка, затухаючі коливання, коливання в електричних контурах, зв’язані осцилятори, 

хвильові явища: інтерференція та дифракція, перехід до геометричної оптики). 

Рекомендована література [1, 7]. 

 

Тема 6. МОДЕЛЮВАННЯ ХАОТИЧНОГО РУХУ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ (6 год.) 

Лекція 6. Прості нелінійні моделі динамічних систем (одновимірні відображення, 

нерухомі точки та їй стійкість, універсальні властивості нелінійних відображень, хао-
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тичний рух у класичній механіці). 

Лабораторна робота № 2 (4 год.) 
Моделювання простого одновимірного відображення. Встановлення хаотичного ре-

жиму. Встановлення стійкості нерухомих точок. 

1. Перевірка рівня підготовлености студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення оцінювання фізичних величин, передбачених у цій лабораторній роботі. 

3. Перевірка одержаних розрахунком результатів. 

Рекомендована література [1, 7]. 

 

Тема 7. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ СИСТЕМИ БАГАТЬОХ ЧАСТИНОК (6 год.) 

Лекція 7. Методи молекулярної динаміки (потенціали міжмолекулярної взаємодії, 

граничні умови, визначення макроскопічних величин, явища переносу, пакети про-

грамного забезпечення для моделювання динаміки молекул). 

Лабораторна робота № 3 (4 год.) 
Моделювання методом молекулярної динаміки процесів встановлення рівноваги у ро-

зрідженому газі. 

1. Перевірка рівня підготовлености студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення оцінювання фізичних величин, передбачених у цій лабораторній роботі. 

3. Перевірка одержаних розрахунком результатів. 

Рекомендована література [1, 4–7]. 
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Контрольні запитання до змістового модуля 1 

1. Математична модель (визначення та властивості математичної моделі). 

2. Класифікація математичних моделей. 

3. Основні характеристики випадкових величин (математичне очікування, ди-

сперсія, кореляції). 

4. Закони великих чисел (однаково розподілені випадкові величини, закон вели-

ких чисел, підсилений закон великих чисел). 

5. Ланцюги Маркова. 

6. Розв’язання диференціальних рівняння першого порядку, алгоритм Ейлера. 

7. Числове інтегрування рівнянь руху. 

8. Алгоритм Верле. 

9. Алгоритм Рунге–Кутти. 

10. Одновимірні відображення, нерухомі точки та їй стійкість. 

11. Універсальні властивості нелінійних відображень. 

12. Метод молекулярної динаміки. 
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ЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

Метод Монте-Карло та його застосування 

 

ТЕМА 8. МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО (6 год.) 

Лекція 8. Метод Монте-Карло: особливості використання та границі застосовно-

сті (прості методи числового інтегрування, формули трапецій та Сімпсона, багатови-

мірні інтеграли, обчислення інтегралів методом Монте-Карло, аналіз похибки методу 

Монте-Карло) 

Лабораторна робота № 4 (4 год.) 
Обчислення інтегралів методом Монте-Карло та порівняння з результатами, отрима-

ними традиційними методами (трапецій, Сімпсона, середньої точки). 

1. Перевірка рівня підготовлености студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення оцінювання фізичних величин, передбачених у цій лабораторній роботі. 

3. Перевірка одержаних розрахунком результатів. 

Рекомендована література [1, 5–7]. 

 

Тема 9. МЕТОД ВИПАДКОВИХ БЛУКАНЬ (2 год.) 

Лекція 9. Одновимірні випадкові блукання (прості випадкові блукання, обмежені 

випадкові блукання, випадкові блукання із змінним шагом, застосування у фізиці по-

лімерів, застосування для вивчення процесів дифузії). 

Рекомендована література [1, 2, 7]. 

 

Тема 10. ПЕРКОЛЯЦІЯ (6 год.) 

Лекція 10. Моделювання перколяційних явищ (критичні явища, поріг перколяції, 

критичні показники, моделювання явища перколяції на гратках різного типу, уявлен-

ня про метод ренорм-групи). 

Лабораторна робота № 5 (2 год.) 
Визначення порогу перколяції для граток різного типу.  

1. Перевірка рівня підготовлености студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення оцінювання фізичних величин, передбачених у цій лабораторній роботі. 

3. Перевірка одержаних розрахунком результатів. 

Рекомендована література [1, 2, 5, 7]. 

 

Тема 11. ФРАКТАЛИ (2 год.) 

Лекція 11. Моделювання поведінки об’єктів з фрактальною розмірністю (фра-

ктали та фрактальна розмірність, самоподібність, процеси росту кристалів, моде-

лювання процесів дифузії у невпорядкованих середовищах). Уявлення про клі-

тинні автомати. 
Рекомендована література [1, 2, 7]. 

 

Тема 12. МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОКАНОНІЧНОГО АНСАМБЛЮ (2 год.) 

Лекція 12. Моделювання мікроканонічного ансамблю (мікроканонічний ан-

самбль, моделювання поведінки мікроканонічного ансамблю методом Монте-

Карло, застосування: поведінка одновимірного класичного ідеального газу, влас-

тивості спінів у моделі Ізінга). 
Рекомендована література [1, 2, 5–7]. 
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Тема 13. МОДЕЛЮВАННЯ КАНОНІЧНОГО АНСАМБЛЮ (6 год.) 

Лекція 13. Моделювання канонічного ансамблю (канонічний ансамбль, алго-

ритм Метрополіса, моделювання розподілу Больцмана, моделювання поведінки 

класичних рідин, дослідження явища феромагнетизму, фазові переходи у двовимі-

рній моделі Ізінга). 

Лабораторна робота № 6 (4 год.) 
Моделювання фазових переходів у двовимірній моделі Ізінга. 

1. Перевірка рівня підготовлености студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення оцінювання фізичних величин, передбачених у цій лабораторній роботі. 

3. Перевірка одержаних розрахунком результатів. 

Рекомендована література [1, 5–7]. 

 

Тема 14. МОДЕЛЮВАННЯ КВАНТОВИХ СИСТЕМ (6 год.) 

Лекція 14. Квантовий метод Монте-Карло (особливості застосування методу 

Монте-Карло для опису квантових систем, варіаційний метод Монте-Карло, обчи-

слення енергій основного стану квантових систем методом Монте-Карло для мо-

дельних потенціалів). 

Лабораторна робота № 7 (4 год.) 
Дослідження поведінки квантових систем шляхом аналізу числових розв’язків рів-

няння Шредінгера. 

1. Перевірка рівня підготовлености студентів до виконання лабораторної роботи. 

2. Проведення оцінювання фізичних величин, передбачених у цій лабораторній роботі. 

3. Перевірка одержаних розрахунком результатів. 

Рекомендована література [1, 5–7]. 
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Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Методи числового інтегрування, формули трапецій та Сімпсона 

2. Обчислення багатовимірних інтегралів. 

3. Метод Монте-Карло. 

4. Метод випадкових блукань. 

5. Явище перколяції. 

6. Метод ренорм-групи. 

7. Фрактали та фрактальна розмірність, самоподібність. 

8. Алгоритм Метрополіса. 

9. Моделювання мікроканонічного ансамблю. 

10. Моделювання канонічного ансамблю. 

11. Квантовий метод Монте-Карло. 

12. Варіаційний метод Монте-Карло. 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Визначення та властивості математичної моделі. 

2. Класифікація математичних моделей. 

3. Основні характеристики випадкових величин (математичне очікування, дисперсія, 

кореляції). 

4. Закони великих чисел (однаково розподілені випадкові величини, закон великих чи-

сел, підсилений закон великих чисел). 

5. Ланцюги Маркова. 

6. Розв’язання диференціальних рівняння першого порядку, алгоритм Ейлера. 

7. Числове інтегрування рівнянь руху. 

8. Алгоритм Верле. 

9. Алгоритм Рунге–Кутти. 

10. Одновимірні відображення, нерухомі точки та їй стійкість. 

11. Універсальні властивості нелінійних відображень. 

12. Метод молекулярної динаміки. 

13. Методи числового інтегрування, формули трапецій та Симпсона 

14. Обчислення багатовимірних інтегралів. 

15. Метод Монте-Карло. 

16. Метод випадкових блукань. 

17. Явище перколяції. 

18. Метод ренорм-групи. 

19. Фрактали та фрактальна розмірність, самоподібність. 

20. Алгоритм Метрополіса. 

21. Моделювання мікроканонічного ансамблю. 

22. Моделювання канонічного ансамблю. 

23. Квантовий метод Монте-Карло. 

24. Варіаційний метод Монте-Карло. 


