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ВСТУП 

 

Програма  навчальної  дисципліни  «Методи математичної фізики » складена 

відповідно до освітньо-професійної програми " Мікро- та наносистемна техніка 

" підготовки  бакалавра спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка. 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни.  

Метою викладання навчальної дисципліни є Навчити студентів 

володінню відповідним математичним апаратом, який повинен бути 

достатнім для того, щоб майбутні фахівці з фізичної та біомедичної 

електроніки могли опрацьовувати математичні моделі, пов’язані з їх 

подальшою практичною діяльністю, а також складати такі моделі. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення основних 

положень математичної фізики, диференціального й інтегрального 

числення, дослідження коливань для однієї та двох змінних, звичайних 

диференціальних рівнянь та узагальнення можливостей практичного 

використання вивчених методів при вирішенні практичних задач у 

конкретній науково-практичній діяльності. 

 

1.3.Кількість кредитів 3 

 

1.4. Загальна кількість годин 90 



 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна  

 

Денна форма навчання  

Рік підготовки 

2-й (бакалаврський рівень) -й 

Семестр 

4-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

42 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.5. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 
досягти таких результатів навчання 

знати : 

типи рівнянь математичної фізики, основні диференціальні рівняння математичної фізики та 

основні граничні задачі, деякі методи розв’язання рівнянь математичної фізики, основні властивості 

розв’язків диференціальних рівнянь математичної фізики; 

вміти : 

розв’язувати рівняння математичної фізики, розв’язувати найпростіші задачі, застосувати 
на практиці отримані знання, обґрунтувати отримане рішення, провести аналіз 
отриманого розв’язку, застосовувати методи математичної фізики до найпростіших задач 
радіофізики. 

 
. 

 



 
2. Тематичний план навчальної дисципліни  

Розділ 1. Рівняння математичної фізики  

Тема 1. Класифікація рівнянь  

Загальний вигляд рівняння другого порядку. Перетворення рівняння до канонічного виду. 

Рівняння характеристик. Рівняння гіперболічного, параболічного та еліптичного типів. Принцип 

Дюамеля розв’язання неоднорідних рівнянь.  

Тема 2. Основні рівняння математичної фізики  

Рівняння поперечних і повздовжних коливань струни. Рівняння коливань мембрани та 

об’єму. Рівняння теплопровідності. Рівняння електростатики.  

Розділ 2. Рівняння гіперболічного типу  

Тема 3. Вільні коливання нескінченої струни  

Метод Даламбера для хвиль, що поширюються вздовж нескінченої струни. Задача Коші 

для нескінченої струни та напівнескінченої струни.  

Тема 4. Метод Фур’є розділення змінних  

Загальна схема методу Фур’є. Задача Штурма – Ліувілля. Метод розділення змінних для 

рівнянь коливань скінченого стрижня (шкворня), прямокутної мембрани, круглої мембрани.   

Розділ 3. Рівняння параболічного типу 

Тема 5. Метод розділення змінних при розв’язанні задачі Коші для рівняня 

теплопровідності  

Тема 6. Метод перетворення Фур’є  

Розділ 4. Рівняння еліптичного типу 

Тема 7. Гармонічні функції, їх властивості й інтегральне зображення  

Тема 8. Задача Діріхле у прямокутнику для рівнянь Лапласа та Пуассона. Задача 

Діріхле для кола. 



3. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви розділів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п Лаб інд ср л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Четвертий семестр 

Розділ 1 

Тема 1.  13 2 1   10       

Тема 2. 13 6 2   5       

Разом за 

розділом 1 

26 8 3   15       

Розділ 2 

Тема 3. 11 4 2   5       

Тема 4. 13 8 3   4       

Разом за 

розділом 2 

24 12 5   9       

Розділ 3 

Тема 5. 13 4 3   6       

Тема 6. 11 4 3   4       

Разом за 

розділом 3 

24 8 6   10       

Розділ 4 

Тема 7. 7 2 1   4       

Тема 8. 9 2 1   6       

Разом за  

розділом 4 

16 4 2   10       

Усього годин  90 32 16   42       

 



4. Теми практичних занять 
№ Назва теми Кільк. 

год. 

 Четвертий семестр  

1 Приведення до канонічного вигляду рівнянь у частинних похідних другого 

порядку  

2 

2 Фізичні задачі, що приводять до рівнянь гіперболічного типу. Постановка 

крайової задачі  

3 

3 Метод Даламбера для хвиль, що поширюються  2 

4 Метод розділення змінних для вільних коливань та змушених коливань 3 

5 Задачі фізики, які приводять до рівнянь параболічного типу. Постановка 

крайових задач. . 

2 

6 Метод розділення змінних для рівнянь параболічного типу. Постановка 

крайових задач.  

2 

7 Простіші крайові задачі для рівнянь Лапласа та Пуассона 2 

 Разом 16 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 21 

2 Опрацювання матеріалу практичної роботи 21 

 Разом  42 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

  

7. Методи контролю 

Відповіді студентів в аудиторії, виконання контрольних робіт, звіти по 

самостійній роботі. 
Мінімальна кількість балів для зарахування розділів: 

Розділ 1 – 12 балів 

Розділ 2 – 12 балів 

Розділ 3 – 12 балів 



Розділ 4 – 13 балів 

До підсумкового семестрового контролю допускаються студенти, які набрали не менше 30 

балів за модульні контролі. 

Підсумковий контроль - залік 

 

8. . Схема нарахування балів 
Приклад для заліку 

 

 Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 Контрольні 

роботи, 

передбачені 

навчальним 

планом 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     

5 5 5 5 5 5 5 5 20 60 40 100 

 

 

Т11, Т2 ... Т8 теми розділів 
 



Критерії оцінювання 

 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота 

без помилок або з однією незначною помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них 

не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з 

помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – 

двома значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять 

істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним 

матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою 

навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять 

помилки, робота з трьома значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не 

сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, 

додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого 

підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує 

повної переробки  

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 



 9. Рекомендована література 

 

Базова література 
 

1. А.Н. Тихонов и А.А. Самарский. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1966,  724 с. 

2. И. Г. Агранович и В. И. Левин. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1964, 286 с. 

3. Б.М. Будак, А.А. Самарский., А.Н. Тихонов. Сборник задач по математической физике. М.: 

Наука, 1980, 688 с.  

 

Допоміжна література 
 

1. В.И. Смирнов. Курс высшей математики. тт. I, II,III, IV. М.: Физматгиз, 1962.  

2. Ф.М. Морс и Г.Ф. Фешбах. Методы теоретической физики. М.: ИЛ,  1958, тт.1, 2, 930 с.  

3. Р. Курант и Д. Гильберт. Методы математической физики. М.-Л: ГИТТЛ, 1951, тт..1, 2, 476 с.  

4. В.Я. Арсенин. Математическая физика: основные уравнения и специальные функции. М.: 

Наука, 1966,  368 с.  

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

 

 


