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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Прикладні комп’ютерні пакети в фізиці» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань фізико-математичні науки з 

напряму підготовки 6.040203 фізика.  

Дана дисципліна нормативна за спеціалізацією фізика функціональних 

матеріалів. 

Викладається у I семестрі 4 курсу в обсязі – 108 год.  

(3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 14 год., лабораторні роботи -28 год, 

самостійна робота – 65 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі. 

Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – отримання студентами теоретичного підґрунтя та 

практичних навиків дослідження фізичних і хімічних властивостей молекул в 

прикладному комп’ютерному пакеті Gaussian. 

Завдання – вивчення теоретичних підходів до квантово-механічного опису 

молекул. Вивчення методів, які застосовуються у прикладних пакетах 

комп’ютерної хімії. Отримання практичних вмінь дослідження фізичних та 

хімічних властивостей молекул в комп’ютерному пакеті Gaussian. 

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: фізичну суть і межі застосовності методів квантової хімії; 

можливості, прийоми роботи і налаштування комп’ютерного пакету Gaussian; 

вміти: вибирати теоретичні методи, які підходять для дослідження 

властивостей молекул, у повній мірі користуватися комп’ютерним пакетом 

Gaussian; критично аналізувати та інтерпретувати дані отримані в результаті 

квантово-хімічних обчислень. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Спеціальна навчальна дисципліна «Прикладні комп’ютерні 

пакети в фізиці» є складовою циклу професійно-орієнтованих дисциплін 

професійної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» 

(спеціалізація «фізика функціональних матеріалів»). 

Зв’язок з іншими дисциплінами. При вивченні дисципліни 

використовуються знання, отримані в курсі «Квантова механіка» та 

математичних курсах. 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 

- 5. Обов’язковим для іспиту є отримання мінімальної кількості балів за виконання і захист 

лабораторних робіт. 
 ЗМ 1 ЗМ 2 

Min. – 10 балів Max. – 30 балів Min. – 0 бали Max. – 10 балів 
Виконання та захист 
лабораторних робіт 

15 30 15 30 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 30 балів для одержання іспиту обов’язково виконати і здати 

мінімальну кількість лабораторних робіт. 

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 15 15 30 60 

Максимум 30 30 40 100 

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 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 не задовільно 

1 – 34    

 

 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  

Змістовий модуль 1 

Квантова механіка молекул. 
 

ТЕМА 1. Основи квантової механіки молекул.           (6 год.) 

Вступ. Постулати квантової механіки. Хвильова функція, оператори фізичних 

величин. Властивості ермітових операторів. Рівняння Шрьодінгера. Молекулярний 

гамільтоніан. 

ТЕМА 2. Загальні питання розв’язування молекулярних задач.        (8 год.) 

Адіабатичне наближення та наближення Борна-Опенгеймера. Електронне 

хвильове рівняння. Поверхня потенціальної енергії. Ізомерія молекул.  

Внутрішні координати молекули. Особливі точки на поверхні потенціальної 

енергії: глобальний та локальні мінімуми, сідлові точки. Оптимізації геометрії. 

Матриця силових сталих, нормальні координати, нормальні коливання. Визначення 

мінімуму і перехідного стану. Масштабний множник для коливальних спектрів. 

ТЕМА 3. Метод Хартрі-Фока.              (6 год.) 

Антисиметричність хвильової функції багатоелектронної системи. 

Одноелектронне наближення, детермінант Слетера. Принцип Паулі. Середнє значення 

електронного гамільтоніану на детермінанті Слеттера. Кулонівський та обмінний 

інтеграли. Варіаційний принцип. Виведення рівняння Шрьодінгера з варіаційного 

принципу. Виведення рівняння Хартрі-Фока. Оператори Фока, кулонівської та 

обмінної взаємодії. Теорема Купменса. Спінова та просторова частини хвильової 

функції. Обмежений та необмежений метод Хартрі-Фока. 

 

Змістовий модуль 2 

Методи квантово-хімічних розрахунків 

 
ТЕМА 4. Метод лінійної комбінації атомних орбіталей      (11 год.) 

Метод лінійної комбінації атомних орбіталей (метод Рутана). Рівняння Рутана-

Хола. Ітераційна процедура. Розв’язування рівняння Рутана-Хола на прикладі 

молекули Н2. 

Розв’язок рівняння Шрьодінгера для атома водню. Радіальна і кутова частини 

хвильової функції. Квантові числа. Розв’язок рівняння Шрьодінгера для 

багатоелектронних атомів. Орбіталі Слетера-Зенера. Базисні функції гаусового типу, 

їх нормування. Згруповані базисні функції. Мінімальний базисний набір. Розширені 

базисні набори: розщеплені, поляризовані, дифузні.  

ТЕМА 5. Методи, що враховують електрону кореляцію     (8 год.) 
Обмеженість однодетермінантного наближення. Енергія електронної кореляції. 

Метод конфігураційної взаємодії. Теорія функціоналу електронної густини: теорема 

Хоенберга-Кона, метод Кона-Шема. Наближення локальної густини та методи 

градієнтної корекції. Гібридні функціонали густини. Теорія збурень у квантовій 

механіці. Методи Меллера-Плессе (МР2, МР4). Багатоконфігураційні методи 

самоузгодженого поля. 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  

 

№ 

теми  
Назва теми  

Кількість 

годин 

Лекції С/Р 

I змістовий модуль  

Квантова механіка молекул 

1 Основи квантової механіки молекул 2 4 

2 
Загальні питання розв’язування молекулярних 

задач 
3 5 

3 Метод Хартрі-Фока 2 4 

ІІ змістовий модуль 

Методи квантово-хімічних розрахунків 

4 Метод лінійної комбінації атомних орбіталей 4 7 

5 Методи, що враховують електрону кореляцію 3 5 

 ВСЬОГО 14 25 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

№ 

роботи  
Назва роботи  

Кількість 

годин 

Л/Р С/Р 

I змістовий модуль  

1 Знайомство з програмним пакетом Gaussian 2 4 

2 
Оптимізація геометрії та енергія основного 

стану 
3 4 

3 
Частоти власних коливань молекул і 

коливальні спектри 
3 4 

4 Геометрія іона та аніона 3 4 

5 
Енергія іонізації, спорідненість до електрона, 

енергія зв’язку 
3 4 

ІІ змістовий модуль 

6 
Залежність структури та енергії молекули від 

базису 
3 4 

7 Базисні функції 3 4 

8 Сканування поверхні потенціальної енергії 3 4 

9 Моделювання збуджених станів 3 4 

10 Моделювання молекул у розчинах 2 4 

 ВСЬОГО 28 40 

 

 

 

Загальний обсяг 108 год., в тому числі: 

Лекції – 14 год. 

Лабораторні роботи – 28 год. 

Самостійна робота – 65 год. 
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Квантова механіка молекул 

 

Тема 1. Основи квантової механіки молекул (6 год.) 

 

Лекція 1. Повторення основних понять квантової механіки. Молекулярний 

гамільтоніан (2 год.) 

Вступ. Постулати квантової механіки. Хвильова функція, оператори фізичних 

величин. Рівняння Шрьодінгера. Молекулярний гамільтоніан. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Властивості ермітових операторів. 

Рекомендована література: [1, 3, 4] 

 

Тема 2. Загальні питання розв’язування молекулярних задач (8 год.) 

 

Лекція 2. Адіабатичне наближення. Поверхня потенціальної енергії (1 год.) 

Адіабатичне наближення та наближення Борна-Опенгеймера. Електронне хвильове 

рівняння. Поверхня потенціальної енергії. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Ізомерія молекул 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 7] 

 

Лекція 3. Оптимізація геометрії власні коливання молекули (2 год.) 

Внутрішні координати молекули. Особливі точки на поверхні потенціальної енергії: 

глобальний та локальні мінімуми, сідлові точки. Оптимізації геометрії. Матриця 

силових сталих, нормальні координати, нормальні коливання. Визначення мінімуму і 

перехідного стану. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Масштабний множник для коливальних спектрів. 

Рекомендована література: [1, 2] 

 

Тема 3. Метод Хартрі-Фока (6 год.) 

 

Лекція 5. Метод Хартрі-Фока (2 год.) 

Антисиметричність хвильової функції багатоелектронної системи. Одноелектронне 

наближення, детермінант Слетера. Принцип Паулі. Середнє значення електронного 

гамільтоніану на детермінанті Слеттера. Кулонівський та обмінний інтеграли. 

Варіаційний принцип. Виведення рівняння Хартрі-Фока. Оператори Фока, 

кулонівської та обмінної взаємодії. Теорема Купменса. Обмежений та необмежений 

метод Хартрі-Фока.  

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Вивести рівняння Шрьодінгера з варіаційного принципу. 

3. Спінова та просторова частини хвильової функції. 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 7] 
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Методи квантово-хімічних розрахунків 

 
Тема 4. Метод лінійної комбінації атомних орбіталей (11 год.) 

 

Лекція 6. Метод лінійної комбінації атомних орбіталей (2 год.) 

Метод лінійної комбінації атомних орбіталей (метод Рутана). Рівняння Рутана-Хола. 

Ітераційна процедура. Розв’язування рівняння Рутана-Хола на прикладі молекули Н2. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Закінчити розв’язування рівняння Рутана-Хола для молекули Н2. 

Рекомендована література: [1, 3, 7] 

 

Лекція 7. Базисні функції (2 год.) 

Розв’язок рівняння Шрьодінгера для багато електронних атомів. Орбіталі Слетера-

Зенера. Базисні функції гаусового типу, їх нормування. Згруповані базисні функції. 

Мінімальний базисний набір. Розширені базисні набори: розщеплені, поляризовані, 

дифузні.  

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Розв’язок рівняння Шрьодінгера для атома водню. Радіальна і кутова частини 

хвильової функції. Квантові числа. 

3. Показати, що добуток двох гауссових функцій дає гауссову функцію. 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 9] 

 

 

Тема 5. Методи, що враховують електрону кореляцію (8 год.) 

 

Лекція 8. Ефекти пов’язані з електронною кореляцією Теорія функціоналу 

густини Методи теорії збурень (3 год.) 

Обмеженість однодетермінантного наближення. Енергія електронної кореляції. Метод 

конфігураційної взаємодії. Теорія функціоналу електронної густини: теорема 

Хоенберга-Кона, метод Кона-Шема. Наближення локальної густини та методи 

градієнтної корекції. Гібридні функціонали густини. Теорія збурень у квантовій 

механіці. Методи Меллера-Плессе (МР2, МР4).  

Завдання для самостійної роботи (5 год.) 

1. Вивчення матеріалу лекції. 

2. Багатоконфігураційні методи самоузгодженого поля. 

3. Доведення теореми Хоенберга-Кона. 

Рекомендована література: [1, 3] 

 

 



 

ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

 
1. Постулати квантової механіки. Хвильова функція, оператори фізичних величин. 

Властивості ермітових операторів. Рівняння Шрьодінгера.  

2. Молекулярний гамільтоніан. Адіабатичне наближення та наближення Борна-

Опенгеймера. Електронне хвильове рівняння. 

3. Поверхня потенціальної енергії. Ізомерія молекул. Внутрішні координати 

молекули. Особливі точки на поверхні потенціальної енергії: глобальний та 

локальні мінімуми, сідлові точки. Оптимізації геометрії. Матриця силових 

сталих, нормальні координати, нормальні коливання. Визначення мінімуму і 

перехідного стану. 

4. Масштабний множник для коливальних спектрів. 

5. Антисиметричність хвильової функції багатоелектронної системи. 

Одноелектронне наближення, детермінант Слетера. Принцип Паулі. Середнє 

значення електронного гамільтоніану на детермінанті Слеттера. Кулонівський 

та обмінний інтеграли.  

6. Варіаційний принцип. Виведення рівняння Шрьодінгера з варіаційного 

принципу.  

7. Виведення рівняння Хартрі-Фока. Оператори Фока, кулонівської та обмінної 

взаємодії.  

8. Теорема Купменса. Спінова та просторова частини хвильової функції. 

Обмежений та необмежений метод Хартрі-Фока. 

9. Метод лінійної комбінації атомних орбіталей Рівняння Рутана-Хола. Ітераційна 

процедура. Розв’язування рівняння Рутана-Хола на прикладі молекули Н2. 

10. Розв’язок рівняння Шрьодінгера для атома водню. Радіальна і кутова частини 

хвильової функції. Квантові числа.  

11. Розв’язок рівняння Шрьодінгера для багатоелектронних атомів. Орбіталі 

Слетера-Зенера. Базисні функції гаусового типу, їх нормування.  

12. Згруповані базисні функції. Мінімальний базисний набір. Розширені базисні 

набори: розщеплені, поляризовані, дифузні.  

13. Обмеженість однодетермінантного наближення. Енергія електронної кореляції. 

Метод конфігураційної взаємодії.  

14. Теорія функціоналу електронної густини: теорема Хоенберга-Кона, метод Кона-

Шема.. Наближення локальної густини та методи градієнтної корекції. Гібридні 

функціонали густини. 

15.  Теорія збурень у квантовій механіці. Методи Меллера-Плессе (МР2, МР4). 

Багатоконфігураційні методи самоузгодженого поля. 

 



  ССППИИССООКК  ЛЛААББООРРААТТООРРННИИХХ  РРООББІІТТ  

 

Список №1 молекул для обчислень: 

1. Аспірин C9H8O4 

2. Парацетамол C8H9O4 

3. Ібупрофен C13H18O2 

4. Триптофан C11H12N2O2 

5. Серотонін N2OC10H12 

6. Аргінін C6H14N4O2 

7. Ванілін C8H8O3 

8. Нітрогліцерин C3H5(ONO2)3 

9. Аскорбінова кислота C5H8O6 

10. Піридоксин (вітамін В6) C8H11NO3 

 

Список №2 молекул для обчислень: 

CH4, SiH4, GeH4, H2O, C2H2, C2H4, C2H6, NaCl, LiF, ClCH3. 

 

В лабораторних роботах 1-5, обчислення проводяться для молекул зі списку 

№1, а в роботах 6-10 зі списку №2. 

 
Лабораторна робота 1. Знайомство з програмним комплексом Gaussian (2 год.) 

Інтерфейс Gaussian та GaussView. Вхідні та вихідні файли. Інструменти побудови 

молекул в GaussView. Відправка файлу на обчислення в Gaussian. Структура 

вихідного файлу. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Побудувати у GaussView одну молекулу 

зі списку №1. 

Рекомендована література [2, 6, 9] 

 

Лабораторна робота 2. Оптимізація геометрії та енергія основного стану (3 год.) 

Виконати обчислення енергії основного стану молекули. Знайти розподіл заряду і 

дипольний момент. Виконати оптимізацію геометрії молекули і порівняти зі 

структурою та енергією не оптимізованої молекули.  

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Знайти декілька конформерів молекули і 

визначити основний. 

Рекомендована література [2, 6, 9] 

 

Лабораторна робота 3. Частоти власних коливань молекул і коливальні спектри 

(3 год.) 

Обчислити частоти коливань молекули. Вивести список частот, побудувати спектри 

інфрачервоного поглинання і комбінаційного розсіяння. Застосувати масштабування і 

експортувати дані у текстовий файл. Визначення типу оптимізованої структури 

(мінімум, перехідний стан). 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Анімація нормальних коливань молекули. 

Рекомендована література [2, 6, 9] 



 

Лабораторна робота 4. Геометрія іона та аніона (3 год.) 

Виконати оптимізацію геометрії іона та аніона молекули. Порівняти геометрії 

(довжини зв’язків, валентні та двогранні кути) іона, аніона та нейтральної молекули. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Визначити зміну енергії основного стану 

іона та аніона після оптимізації. 

Рекомендована література [2, 6, 9] 

 

Лабораторна робота 5. Енергія іонізації, спорідненість до електрона, енергія 

зв’язку. (3 год.) 

Одчислити енергію іонізації молекули (різниця енергій оптимізованого іона і 

нейтральної молекули), спорідненість до електрона молекули (різниця енергій 

оптимізованого аніона і нейтральної молекули), енергія зв’язку атома з молекулою. 

Порівняти енергію іонізації з енергією найвищої зайнятої молекулярної орбіталі 

(перевірка теореми Купменса). 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Поправка на енергію нульових коливань 

при обчисленні енергії зв’язку. 

Рекомендована література [2, 6, 9] 

 

Лабораторна робота 6. Залежність структури та енергії молекули від базису 

 (3 год.) 

Виконати оптимізацію геометрії молекули методом Хартрі-Фокау у різних базисах і 

скласти таблицю для довжин зв’язків, валентних кутів, енергії основного стану та часу 

обчислень. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Види базисних наборів та їх властивості. 

Рекомендована література [2, 6, 9] 

 

Лабораторна робота 7. Базисні функції (3 год.) 

Інформація про базисний набір у вихідному файлі, ключове слово GFPrint. 

Побудувати графіки для радіальної частини 1s функції атома водню і базисних 

функцій, які їй відповідають.  

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Визначення кількості базисних функцій і 

примітивних гаусіан, які використовуються в обчисленнях. 

Рекомендована література [2, 6, 9] 

 

Лабораторна робота 8. Сканування поверхні потенціальної енергії (3 год.) 

Додавання надлишкової координати для сканування. Виконати сканування поверхні 

потенціальної енергії по довжині зв’язку і валентному куту. Способи сканування Rigid 

та Relaxed. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Сканування по двогранному куту. 

Рекомендована література [2, 6, 9] 

 

 



Лабораторна робота 9. Моделювання збуджених станів (3 год.) 

Обчислити енергії збуджених станів молекул. Виконати оптимізацію геометрії цієї 

молекули у збудженому стані і обчислити частоти.  

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Параметри запуску обчислення 

збуджених станів. Метод CASSCF (complete active space self consistent field). 

Рекомендована література [2, 6, 9] 

 

Лабораторна робота 10. Моделювання молекул у розчинах (4 год.) 

Обчислити частоти коливань молекули у розчиннику. Різниці енергії конформерів 

діхлоретану. 

Завдання для самостійної роботи (4 год.) 

Підготовка до захисту лабораторної роботи. Моделі розчинника, як реакційного поля: 

Онзагера, поляризованого суцільного середовища, ізогустинна.  

Рекомендована література [2, 6, 9] 
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