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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Електронна структура та властивості твердих тіл»    
                                                                                                                                                        (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 10 фізико-математичні науки  
        (зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 

 
зі спеціальності  104  Фізика та астрономія  
                                                   (шифр і назва напряму підготовки) 

Дана дисципліна є дисципліною за вибором 
   (нормативна, за вибором) 

 за спеціалізацією «Фізичне матеріалознавство» 
   (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у 7 семестрі 4 курсу бакалаврату в обсязі – 144 год.  
                   (зазначається загальний обсяг) 

(4.0 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 28 год., практичні __ год. семінарські 
заняття – __ год., лабораторні – 28 год., самостійна робота – 88 год. У курсі 
передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується 
дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – отримання глибоких і систематичних знань з методів 
опису електронної структури систем з високим ступенем локалізації валентних 
електронів та систем з колективізованими електронами, а також вивчення 
зв’язку електронних станів валентних електронів з макроскопічними 
характеристиками об’єктів. 

Завдання – засвоювання загальної багаточастинокової задачі опису 
електронної структури, ієрархії операцій переходу до одночастинкового 
наближення, аналіз електронної структури на базі оцінки інтегралів перекриття, 
вивчення методів лінійної комбінації атомних орбіталей (ЛКАО) і псевдо 
потенціалу. 

Структура курсу: курс включає розгляд багаточастинкового рівняння 
Шредінгера, його редукцію до одночастинкової задачі шляхом послідовного 
застосування адіабатичного наближення, наближення Хартри-Фока і 
самоузгодженого потенціалу, оцінку інтегралів перекриття і вибір адекватного 
методу опису електронної структури об’єкта дослідження. Окреме місце в 
структурі курсу займає застосування теоретичних знань для виконання 
конкретних розрахунків модельних і реальних об’єктів. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
1. Методику запису рівняння Шредінгера для 
  багаточастинкових задач і техніку їх редукції до 
одночастинкових. 
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2. Мати чітке розуміння ролі інтегралів перекриття у виборі методу 
     опису електронної структури об’єкту. 
3.   Методи ЛКАО і псевдопотенціалу. 
вміти:  
1. Отримувати одночастинкове рівняння Шредінгера і оцінювати 
        втрати точності опису. 
2. Застосовувати метод ЛКАО до простих молекул і ідеальних 
        кристалів. 
3. Застосовувати метод псевдопотенціалу для опису електронної 
       структури і властивостей металів і сплавів. 
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Дисципліна «Електронна структура та властивості твердих тіл» 
є дисципліною за вибором; вона є корисною для проведення розрахунків, що органічно 
доповнюють експериментальні дослідження. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Електронна структура та 
властивості твердих тіл» зв’язана з такими дисциплінами (і продовжує їх) як квантова 
механіка, статистична фізика, квантова теорія твердих тіл. 
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – «Редукція багаточастинкового рівняння 

Шредінгера до одночастинково» , а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – «теми Метод ЛКАО___ - 
Метод псевдопотенціалу». Обов’язковим для заліку є відвідування  лекцій, виконання і здача 
лабораторних робіт. 

(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю1: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – балів Max. –  бали Min. – __ бали Max. – __ балів 
Усна відповідь 5 10 5 15 
Доповнення 1 3 1 5 

…     
…     
…     

Модульна контрольна 
робота 1 

0 10   

Модульна 
контрольна робота 2 

0  0 15 

„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 – _20____ балів для одержання іспиту/заліку обов’язково (слід 
зазначити умови, які висуває лектор). 

                                           
1 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  
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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 залік Підсумкова оцінка 

Мінімум __5_ ___5__ 20 30 
Максимум ___20__ ___20___ 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)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
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.    Багаточастинкове і одночастинкове рівняння           
Шредінгера  

 

ТЕМА 1.  АДИАБАТИЧНЕ НАБИЖЕННЯ І ЕЛЕКТРОННИЙ ГАМІЛЬТОНІАН  ( 28 год.) 
Запис повного багаточастикового гамільтоніану. Ядерна і електронна 

підсистеми. Адіабатичне наближення. Комутатор адіабатичного і 
електронного гамільтоніанів. Електронне багаточастинкове рівняння 
Шредінгера.  

 

ТЕМА 2. РЕДУКЦІЯ БАГАТОЧАСТИНКОВОГО РІВНЯННЯ  ШРЕДІНГЕРА ДО 
ОДНОЧАСТИНКОВГО. ( 20 год.) 

 Метод Хартрі, його недоліки. Метод Хартрі – Фока. Детермінант Фока. 
Самоузгоджений потенціал. Пошук самоузгодженого потенціалу методом 
ітерацій. Проблема ортогональності, її розв’язання. 
Змістовний модуль 2. Методи ЛКАО і псевдопотенціалу. 
 
 
 

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

1 – 59 не зараховано 
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ТЕМА 3.  ОСНОВИ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛКАО  ( 40 год.) 

Інтеграли перекриття; класифікація об’єктів з величиною інтегралу 
перекриття. Розклад хвильової функції системи по атомарних хвильових 
функціях; пошук власних значень енергії і коефіцієнтів розкладу. Застосування 
методу ЛКАО до молекул з −S валентними електронами. 
Процедура циклічного замикання; квазіконтинуальність оберненого простору. 
Застосування методу ЛКАО для опису електронної структури ідеального 
кристалу. Визначення матричних елементів гамільтоніана методом Хюккеля. 
ТЕМА 4.  ОСНОВИ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МЕТОДА ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ  ( 56 год.) 

Колективізовані електрони і перехід Мотта. Базис ортогоналізованих плоских 
хвиль(ОПХ). Розклад хвильових функцій по ОПХ. Псевдохвильове рівняння, 
псевдопотенціал; властивості псевдопотенціалу. Факторизація матричних 
елементів псевдопотенціалу. Самоузгоджене екранування локального 
псевдопотенціалу. Теорія збурень по псевдопотенціалу. Енергія електронної 
підсистеми; причини розбіжності. Повна внутрішня енергія металу. 
Електростатична енергія, її розрахунок методом Евальда – Фукса. 
Термодинамічні характеристики металів і бінарних невпорядкованих сплавів 
заміщення. 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1   Багаточастинкове і одночастинкове рівняння  Шредінгера 

 Тема 1 АДИАБАТИЧНЕ НАБИЖЕННЯ І ЕЛЕКТРОННИЙ ГАМІЛЬТОНІАН   

1 Запис повного багаточастикового гамільтоніану. 
Ядерна і електронна підсистеми. 2 2(лаб) 5 

2 Адіабатичне наближення. Комутатор 
адіабатичного і електронного гамільтоніанів. 2 2(лаб) 5 

3 Електронне багаточастинкове рівняння 
Шредінгера.  2 2(лаб) 6 

 Тема 2. РЕДУКЦІЯ БАГАТОЧАСТИНКОВОГО РІВНЯННЯ  ШРЕДІНГЕРА ДО 
ОДНОЧАСТИНКОВГО  

4 
Метод Хартрі, його недоліки.  
Метод Хартрі – Фока. Детермінант Фока. 

2 2(лаб) 6 

5 
Самоузгоджений потенціал. Пошук 
самоузгодженого потенціалу методом ітерацій. 
Проблема ортогональності, її розв’язання. 

2 2(лаб) 6 

 
Модульна контрольна робота 1 
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Змістовий модуль 2 . Методи ЛКАО і псевдопотенціалу. 
 ТЕМА 3. ОСНОВИ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛКАО   

6 
Інтеграли перекриття; класифікація об’єктів з 
величиною інтегралу перекриття. Розклад хвильової 
функції системи по атомарних хвильових функціях. 

2 2(лаб) 6 

7 
Пошук власних значень енергії і коефіцієнтів 
розкладу. Застосування методу ЛКАО до молекул з 
−S валентними електронами. 

2 2(лаб) 6 

8 

Процедура циклічного замикання; 
квазіконтинуальність оберненого простору. 
Застосування методу ЛКАО для опису електронної 
структури ідеального кристалу. 

2 2(лаб) 6 

9 Визначення матричних елементів гамільтоніана 
методом Хюккеля. 2 2(лаб) 6 

 Тема 4. ОСНОВИ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МЕТОДА ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ   

10 
Колективізовані електрони і перехід Мотта. Базис 
ортогоналізованих плоских хвиль(ОПХ). Розклад 
хвильових функцій по ОПХ. 

2 2(лаб) 6 

11 Псевдохвильове рівняння, псевдопотенціал; 
властивості псевдопотенціалу.  2 2(лаб) 6 

12 

Факторизація матричних елементів 
псевдопотенціалу. 
С.Р.С. Самоузгоджене екранування локального 
псевдопотенціалу Теорія збурень по 
псевдопотенціалу. 

2 2(лаб) 8 

13 

Енергія електронної підсистеми; причини 
розбіжності. Електростатична енергія, її 
розрахунок методом Евальда – Фукса 
С.Р.С. Повна внутрішня енергія металу. 

2 2(лаб) 8 

14 
Термодинамічні характеристики металів і бінарних 
невпорядкованих сплавів заміщення. 
С.Р.С. Закон дисперсії фононів в металах. 

2 2(лаб) 8 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    

 ВСЬОГО 28 28 88 
Загальний обсяг _144_ год.2, в тому числі: 
Лекцій –  28 год. 
Лабораторні – 28 год. 
Самостійна робота -  88 год. 

 

                                           
2 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Багаточастинкове і одночастинкове рівняння  Шредінгера 

 
ТЕМА 1.   АДИАБАТИЧНЕ НАБИЖЕННЯ І ЕЛЕКТРОННИЙ ГАМІЛЬТОНІАН  – (28  год.) 

 
Лекція 1.   Запис повного багаточастикового гамільтоніану. Ядерна і 
електронна підсистеми.- 2 год 

Практичне заняття (Лабораторна)– 2  год. 
     1. Компілятори і інтерпретатори. Сучасний Фортран  

Контрольні запитання та завдання  

Фізичний зміст хвильової функції { }( )r,R


Ψ . 
Засвоєння матеріалу лекцій. Вивчення метамови Фортрану. 

Рекомендована література:[1,7] 

 Лекція 2. Адіабатичне наближення. Комутатор адіабатичного і 
електронного гамільтоніанів.-2 год. 

Практичне заняття (Лабораторна) 1. – 2  год 

Синтаксис імен у Фортрані. 

Контрольні запитання та завдання  

Які наслідки має співвідношення [ ]A
e

A H,H  ? 
Засвоєння матеріалу лекцій. Обмеження на імена змінних Фортрану.-2 год. 

Рекомендована література:[1,7] 

 Лекція 3. Електронне багаточастинкове рівняння Шредінгера.-2 год. 

Практичне заняття (Лабораторна) – 2  год 

 Установка і налаштування FPS 4.0 

Контрольні запитання та завдання  

Чому розв’язок багаточастинкового рівняння Шредінгера містить { }R


 як 
параметр. 

Створення проекту в FPS 4.0 

Рекомендована література:[1,3,7] 
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ТЕМА 2.   РЕДУКЦІЯ БАГАТОЧАСТИНКОВОГО РІВНЯННЯ  ШРЕДІНГЕРА ДО 
ОДНОЧАСТИНКОВГО – (20  год.) 

 
 
Лекція 4. Метод Хартрі, його недоліки. Метод Хартрі – Фока. Детермінант 
Фока.-2 год. 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 
 Домовленість про програмний модуль у Фортрані. 

Контрольні запитання та завдання  
Засвоєння матеріалу лекцій. 

Рекомендована література:[1,7] 
 
Лекція 5. Самоузгоджений потенціал. Пошук самоузгодженого потенціалу 
методом ітерацій. Проблема ортогональності, її розв’язання.-2год. 
Практичне заняття (Лабораторна) – 2 год. 
 Область декларацій в FPS 4.0 

Контрольні запитання та завдання  
1) Суть методу ітерацій. 
2) Засвоєння матеріалу лекції. 

Рекомендована література:[1,3,6,7] 
 

Змістовий модуль 2 . Методи ЛКАО і псевдопотенціалу 
 

ТЕМА 3. ОСНОВИ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛКАО ( 40 ГОДИН) 
 
Лекція 6. Інтеграли перекриття; класифікація об’єктів з величиною інтегралу 
перекриття. Розклад хвильової функції системи по атомарних хвильових 
функціях.-2 год. 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 
Оператори циклів в форматі Фортрану. 

Контрольні запитання та завдання  
1) Оператори Go To, If(), If-Then-Else у Фортрані. 
2) Засвоєння матеріалу лекції. 

Рекомендована література:[1,6,7,9] 
  
Лекція 7. Пошук власних значень енергії і коефіцієнтів розкладу. Застосування 
методу ЛКАО до молекул з −S валентними електронами.- 2 год. 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 
 Організація циклів за допомогою If() і Go To. 
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Контрольні запитання та завдання  
Чим обумовлена послідовність визначення енергії і коефіцієнтів розкладу по 
атомарних хвильових функціях? 

Рекомендована література:[1,5,7] 
 
Лекция 8. Процедура циклічного замикання; квазіконтинуальність оберненого 
простору. Застосування методу ЛКАО для опису електронної структури 
ідеального кристалу. – 2 год. 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 

Перемикачі у Фортрані 

Контрольні запитання та завдання  
Співвідношення розмірів комірки Вігнера-Зейтца і кванта оберненого простору. 

Рекомендована література:[1,6,7] 
 

Лекція 9. Визначення матричних елементів гамільтоніана методом Хюккеля. 
 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 

Оператори циклів Do i Do While 

Контрольні запитання та завдання  
В чому полягає процедура симетризації матричного елементу гамільтоніана? 
Створення спільних блоків з використанням декларації Common 

Рекомендована література:[1,5,7] 

Тема 4. ОСНОВИ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МЕТОДА ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ (  56ГОД.) 

Лекція 10. Колективізовані електрони і перехід Мотта. Базис 
ортогоналізованих плоских хвиль(ОПХ).  Розклад   хвильових   функцій по ОПХ 
2 год. 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 

Рекурсивні процедури в Фортрані. 

Контрольні запитання та завдання  
Чому розклад електронної хвильової функції по плоских хвилях є не доцільним? 
Чи є ОПХ повною системою в просторі Kψ . 

Рекомендована література:[1-6,8,9] 
Лекция 11. Псевдохвильове рівняння, псевдопотенціал; властивості 
псевдопотенціалу. Факторизація матричних елементів псевдопотенціалу 
2 год. 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 
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Процедури типу Subroutine () 

Контрольні запитання та завдання 
1) Що означає термін «адитивність псевдопотенціалу».  
2) Чи є адитивність псевдопотенціалу апріорною? 

Рекомендована література:[1-6,8,9] 

Лекція 12. Самоузгоджене екранування локального псевдопотенціалу 
 – 2 год. 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 

Процедури типу Function 

Контрольні запитання та завдання 
1) Продемонструвати перехід рівняння Пуассона в К-простір. 
2) Скласти програму інтегрування методом Сімпсона з автоматичним вибором 

кроку по заданій точності. 

Рекомендована література:[1-7]. 

Лекция 13. Теорія збурень по псевдопотенціалу- 2 год. 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 

Декларація EXTERNAL 

Контрольні запитання та завдання 
1) Чи можна застосовувати дану версію теорії збурень, якщо нульове 

наближення вироджене? 
2) Вивчити  зміст декларації EXTERNAL 

Рекомендована література:[1-5,7]. 

Лекція 14. Енергія електронної підсистеми; причини розбіжності-2 год.. 
Практичне заняття (Лабораторна)- 2 год. 

Числовий розв’язок трансцендентних рівнянь 

                  Контрольні запитання та завдання 
1) В який спосіб можна позбавитись розбіжності енергії електронної 

підсистеми? 
2) Вивчити пошук мінімуму функцій багатьох змінних методом градієнтного 

спуску. 

Рекомендована література:[1-5,7,9]. 
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ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Завдання на самостійне вивчення окремих розділів лекційного матеріалу (12 год.) 

(період  з 10.12.2017  по  30.12.2017) 
1) Повна внутрішня енергія металу.  
2) Електростатична енергія, її розрахунок методом Евальда – Фукса.  
3) Стала Маделунга. 
4) Термодинамічні характеристики металів і бінарних невпорядкованих сплавів заміщення.  
5) Модельні псевдопотенціали. 
6) Закон дисперсії фононів в металах.  
7) Обчислення енергії зонної структури повністю невпорядкованого сплаву. 
8) Причини виникнення сателітів на структурних факторах металів при 0≠T . 
9) Критерій Ліндемана. 

 

 ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

1.  Електронне багаточастинкове рівняння Шредінгера. 
2.  Метод Хартрі, його недоліки. Метод Хартрі – Фока. Детермінант 

Фока. 
3.  Пошук самоузгодженого потенціалу методом ітерацій. Проблема 

ортогональності, її розв’язання. 
4.  Застосування методу ЛКАО для опису електронної структури 

ідеального кристалу. 
5.  Базис ортогоналізованих плоских хвиль(ОПХ). Розклад хвильових функцій 

по ОПХ. 
6.  Псевдохвильове рівняння, псевдопотенціал; властивості 

псевдопотенціалу. 
7.  Факторизація матричних елементів псевдопотенціалу. Структурна 

сума. 
8.  Теорія збурень по псевдопотенціалу. 
9.  Наближення сфери Фермі. 
10.  Самоузгоджене екранування локального псевдопотенціалу. 
11.  Електростатична енергія, її розрахунок методом Евальда – Фукса. 
12. Термодинамічні характеристики металів і бінарних невпорядкованих 

сплавів заміщення. 
РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

            Основна: (Базова) 

1. А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, В.Є. Федоров. Електронна структура та фізичні 

властивості твердих тіл. Київ.- КНУ.-2004.-92 с. 

2. У. Харрисон. Псевдопотенциалы в теории металлов. МОСКВА.-«Мир».-1977.-496 с. 

3. У. Харрисон. Теория твердого тела. МОСКВА.- «Мир».-1982.- 607 с. 

4. С. Хейне, Д. Коен. Теория псевдопотенциала. МОСКВА.- «Мир».-1987.- 566 с. 

5. У. Харрисон. Электронная структура и свойства твердых тел. МОСКВА.-«Мир».-

1983.-314 с. 
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6. Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. МОСКВА.- «Мир»-1979.- 420 с. 

7. А. Бартеньев. Современный ФОРТРАН. МОСКВА.- «ЛИГА»-2007.- 217 с. 

8. Вычислительные методы в теории твердого тела. Сборник статей. МОСКВА.-«Мир».-

1985.- 400 с. 

    
 Додаткова: 
9. Н. Марч, У. Янг. Проблема многих тел в квантовой механике. МОСКВА.-«Мир».-
1979.-603 с. 

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Запис повного багаточастикового гамільтоніану. 
2.  Ядерна і електронна підсистеми. 
3. Адіабатичне наближення. 
4.  Комутатор адіабатичного і електронного гамільтоніанів. 
5. Електронне багаточастинкове рівняння Шредінгера. 
6. Метод Хартрі, його недоліки. 
7.  Метод Хартрі – Фока. 
8.  Детермінант Фока. 
9. Самоузгоджений потенціал. 
10.  Пошук самоузгодженого потенціалу методом ітерацій. 
11.  Проблема ортогональності, її розв’язання. 
12.  Інтеграли перекриття; класифікація об’єктів з величиною інтегралу  

перекриття. 
13.  Розклад хвильової функції системи по атомарних хвильових функціях 
14.  Пошук власних значень енергії і коефіцієнтів розкладу. 
15.  Застосування методу ЛКАО до молекул з −S валентними електронами. 
16.  Процедура циклічного замикання. 
17.  Квазіконтинуальність оберненого простору. 
18.  Застосування методу ЛКАО для опису електронної структури 

ідеального кристалу. 
19.  Визначення матричних елементів гамільтоніана методом Хюккеля. 
20.  Колективізовані електрони і перехід Мотта. Базис ортогоналізованих 

плоских хвиль(ОПХ). 
21.  Розклад хвильових функцій по ОПХ 
22.  Псевдохвильове рівняння, псевдопотенціал; властивості 

псевдопотенціалу. 
23.  Факторизація матричних елементів псевдопотенціалу 
24.  Самоузгоджене екранування локального псевдопотенціалу 
25.  Теорія збурень по псевдопотенціалу. 
26.  Енергія електронної підсистеми; причини розбіжності. 
27.  Повна внутрішня енергія металу. 
28.  Електростатична енергія, її розрахунок методом Евальда – Фукса 
29. Термодинамічні характеристики металів і бінарних невпорядкованих   

сплавів заміщення. 
30.  Закон дисперсії фононів в металах. 
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