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2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 
3 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 
науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 
із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 
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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – отримання глибоких і систематичних знань в галузі фізики 
невпорядкованих систем у застосуванні до рідких металів та сплавів, аморфних металевих 
систем, оволодіння сучасними експериментальними та теоретичними  методами дослідження 
та опису фізичних властивостей речовин у яких відсутня кристалічна структура. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати закони термодинаміки, метод термодинамічних потенціалів, загальні умови 

термодинамічної рівноваги, умови рівноваги в гомогенних та гетерогенних системах, 
парціальні та інтегральні термодинамічні функції, термодинамічні функції ідеальних та 
реальних розчинів,  основи квантової механіки. 

2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, математичної 
фізики, фізичного матеріалознавства для розв’язку задач про будову невпорядкованих 
структур і їх зв’язок  з фізичними властивостями, застосовувати на практиці метод 
термодинамічних потенціалів Гіббса. 

3. Володіти елементарними навичками графічно визначати парціальні та відносні парціальні 
термодинамічні функції за відомими інтегральними для бінарних систем, розраховувати 
парціальні та відносні парціальні функції для одного з компонентів за відомими 
парціальними функціями другого компонента. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках курсу «Фізика невпорядкованих систем» розглядаються сучасні підходи 
експериментального дослідження і теоретичного опису атомної і електронної структури та 
спектру рівноважних і кінетичних властивостей металевих невпорядкованих систем. Мета 
вивчення дисципліни – ознайомити студентів з сучасними досягненнями в області фізики 
конденсованого стану речовин, а саме в дослідженні структури та властивостей 
невпорядкованих систем. Навчальна задача курсу полягає в оволодінні методами  і 
принципами практичного застосування до опису властивостей невпорядкованих систем – 
рентгенівського аналізу, методів статистичної термодинаміки, корелятивних функцій, 
інтегральних рівнянь, псевдопотенціалу. Результати навчання полягають в умінні 
застосовувати методи статистичної термодинаміки та теорії псевдопотенціалу для опису 
властивостей металевих невпорядкованих систем. Методи викладання:  лекції, консультації. 
Методи оцінювання: опитування в процесі лекції, контрольні роботи після основних розділів 
спецкурсу, залік. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та 
іспиту (40%). 
4. Завдання (навчальні цілі) – освоєння студентами методів отримання, 
експериментального дослідження та теоретичного опису будови та властивостей 
невпорядкованих систем . 
 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 
заходів оцінювання) 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація∗; 4. автономність 

та відповідальність∗) Методи викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Оволодіння статистичними та квантово-
механічними методами опису структури 

лекції Модульна 
контрольна 

30 

                                           
∗ заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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та рівноважних властивостей 
невпорядкованих металевих систем 

робота 

2.1 Оволодіння сучасними теоретичними  
методами дослідження та опису фізичних 
властивостей речовин у яких відсутня 
кристалічна структура 

лекції Модульна 
контрольна 
робота 

30 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 2.1 

Знати статистичні та квантово-механічні методи опису структури та 
рівноважних властивостей невпорядкованих металевих систем 

+  

Вміти користуватись сучасними теоретичними  методами дослідження 
та опису фізичних властивостей речовин у яких відсутня кристалічна 
структура 

 + 

7. Структура курсу 
Курс складається з 2-х змістових модулів: «Статистичні та квантово-механічні методи опису 
структури та рівноважних властивостей невпорядкованих металевих систем», який включає в себе 8 
лекцій та «Кінетичні властивості та гомогенна нуклеація невпорядкованих систем», який 
складається з 6 лекцій.   

 
8. Схема формування оцінки: 
8.1 Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  
1.  Модульна контрольна робота 1 (30 балів).  
2.  Модульна контрольна робота 2 (30 балів).  
              

- підсумкове оцінювання у формі заліку. 
 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену4: (обов’язкове проведення екзаменаційного 
оцінювання в  письмовій формі) 
 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) залік Підсумкова оцінка 
Мінімум 18 18 24  60 
Максимум 30 30 40 100 

у випадку комплексного екзамену слід вказати питому вагу складових  
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів.5  
(слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної дисципліни).  
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  

                                           
4 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 
5 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  
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8.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, 
результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   

 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 0-34 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ   ЗАНЯТЬ 
№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
 

Самостійна 
робота 

Частина 1. Статистичні та квантово-механічні методи опису структури та рівноважних 
властивостей невпорядкованих металевих систем 

1 

 Тема 1. Вступ. Основні уявлення про будову металевих 
розплавів. Функція радіального розподілу частинок в 
невпорядкованих системах. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

 Основні параметри ближнього впорядкування. Теорія 
вільного об’єму. 

2  2 

2 

Тема 2. Експериментальні методи дослідження 
структури металевих розплавів. Звичайна дифракція. 
Енергодисперсійна дифракція. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Аномальне розсіяння і частотно-модульована дифракція. 
ЕХАЕ - спектроскопія. 

2  2 

3 

Тема 3. Методи опису структури металевих розплавів. 
Модельні уявлення. Опис структури в рамках моделі 
твердих куль. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Методи машинного моделювання. 

2  2 

4 

Тема 4. Статистичні методи опису рівноважних 
властивостей рідких металів. Основні рівняння 
статистичної термодинаміки. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Ентропія невпорядкованих систем. 

2  2 

5 

Тема 5. Метод корелятивних функцій. Зв'язок 
термодинамічних характеристик систем з функціями 
розподілу. Метод інтегральних рівнянь. Рівняння 
Боголюбова. Наближення Кірквуда. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Зв'язок функції радіального розподілу з інтенсивністю 
когерентного розсіяння випромінювання рідиною. 
Рівняння Перкуса–Йєвіка та його розв’язок з 
твердосферним потенціалом. 

2  2 

6 

Тема 6. Термодинамічна теорія збурень для рідин. Опис 
рівноважних і кінетичних властивостей невпорядкованих 
систем в рамках електронної теорії. Основні положення 
методу псевдопотенціалу. Псевдохвильове рівняння.  
 с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Оператор псевдопотенціалу, його властивості. 

2  2 
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7 

Тема 7.  Теорія збурень за псевдопотенціалом. 
Факторизація матричних елементів псевдопотенціалу. 
Дифракційна модель металу.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Закон дисперсії для електронів провідності в металі. 

2  4 

8 

Тема 8. Самоузгоджене екранування локального псевдо 
потенціалу. Модельні псевдо потенціали. Отримання 
аналітичного виразу для функції екранування Хартрі.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Зв’язок екранованого і неекранованого матричних 
елементів псевдопотенціалу. 

2  2 

 Контрольна робота 1 
   2 

Частина 2. Кінетичні властивості та гомогенна нуклеація невпорядкованих систем. 

9 

Тема 9. Повна внутрішня енергія для рідких чистих 
металів. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Отримання аналітичних виразів для енергії зонної 
структури та електростатичної енергії Евальда. 

2  4 

10 

Тема 10.  Повна внутрішня енергія для рідких бінарних 
сплавів. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Вільна енергія бінарних сплавів. 
 

2  4 

11 

Тема 11.  Отримання аналітичних виразів для енергії 
зонної структури та електростатичної енергії Евальда 
бінарних невпорядкованих систем. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2  4 

12 

Тема 12.  Електропровідність невпорядкованих систем в 
рамках теорії Займана 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Розрахунок стрибка електропереносу в точці плавлення 
одновалентних металів. 

2  4 

13 

  Тема 13.  Термо-е.р.с. невпорядкованих систем. 
  с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
  Пояснення аномального знаку термо-е.р.с. в рідких 

металах. 

2  4 

14 

Тема 14. Електроперенос в  рідких металах та сплавах 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Застосування явища відносного електропереносу для 
очищення речовини від малих домішок. 
Підготовка до підсумкової модульної контрольної роботи. 
. 

2  2 

 Підсумкова  модульна  контрольна робота    2 
 ВСЬОГО 28  44 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 72  год.6, в тому числі: 
Лекцій – 28  год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Тренінги – 0 год. 
Консультації – 1 год. 
Самостійна робота –  44 год. 

 

                                           
6 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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