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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Рівняння математичної фізики” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 11 − 

Математика і статистика,  спеціальності   113 − Прикладна математика. 

Дана програма є подальшим розширенням циклу математичних дисциплін, зокрема  алгебри та 

геометрії,  математичного аналізу та диференціальних рівнянь. Вона спрямована на поглиблене 

вивчення дисциплін, відносяться до   прикладної математики.  

Курс “Рівняння математичної фізики” передбачає ознайомлення студентів, зокрема, з 

наступними розділами: 

 Основні рівняння математичної фізики, фізичні та математичні моделі що описуються цими 

рівняннями. 

 Класифікація та методи розв’язку рівнянь з частинними похідними  математичної фізики.  

 Крайові задачі для рівнянь з частинними похідними другого порядку математичної фізики  та 

методи їх розв’язку.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є крайові задачі для рівнянь математичної 

фізики та методи їх розв’язку. 

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз, звичайні диференціальні рівняння, 

моделювання економічних та соціальних процесів, обчислювальні методи та моделювання 

природничих  та технологічних процесів, обчислювальні методи системи комп’ютерної математики. 

Базується на знаннях з алгебри та геометрії, математичного аналізу, звичайних 

диференціальних рівнянь, отриманих у рамках навчання в університеті.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Фізичні процеси та математичні моделі що приводять до задач математичної фізики. 

2. Крайові задачі для рівнянь математичної фізики  та методи їх розв’язку. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Рівняння математичної фізики” є навчити 

студентів методам розв’язку крайових задач математичної фізики із залученням комп’ютерної 

математики проведенню чисельних експериментів, побудови на їх основі математичних моделей 

фізичних явищ та процесів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Рівняння математичної фізики” є 

прищепити навички математичного дослідження технічних задач. Навчити студентів самостійно 

вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою. Навчити формулювати крайові 

задачі, що відображають досліджувані фізичні явища і процеси.  

Дати необхідну математичну підготовку і знання для вивчення інших дисциплін 

математичного циклу. 

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття,  самостійна робота. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: основні рівняння математичної фізики та крайові задачі для них; методи розв’язку 

крайових задач; 

вміти: будувати алгоритми розв’язку лінійних та нелінійних крайових задач та проводити 

чисельні експерименти; досліджувати отримані розв’язки на адекватність математичній моделі 

фізичного процесу або явища. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Фізичні процеси та математичні моделі що приводять до задач 

математичної фізики. 
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Тема 1. Диференціальні рівняння першого та другого порядку з частинними 

похідними. Рівняння з частинними похідними першого порядку. Класифікація рівнянь з частинними 

похідними 2-го порядку. Методи інтеґрування. Канонічна форма рівняння другого порядку. Задача 

Штурма –Ліувілля. 

Тема 2.  Основні рівняння математичної фізики та їх фізичний зміст. Хвильове рівняння. 

Методи розв’язку. Метод Даламбера. Метод поділу змінних. Крайові умови. 

Змістовний модуль 2. Крайові задачі для рівнянь математичної фізики  та методи їх 

розв’язку. 

Тема 3. Рівняння теплопровідності та дифузії. Перша  та друга крайові задачі. Метод поділу 

змінних. Рівняння еліптичного типу. Рівняння Лапласа. Теорема про єдиність розв’язку крайових 

задач. Фізичний зміст крайових задач. 

Тема 4. Методи розв’язку нелінійних крайових задач. Третя крайова задача для рівнянь  

математичної фізики. Розв’язання  однорідних та неоднорідних задач  у прямокутній та 

криволінійній системах координат. Задачі Діріхле для круга та циліндра. Метод функцій Гріна 

розв’язання крайових задач. Метод інтегральних перетворень. Нелінійні крайові задачі. Чисельно-

аналітичні методи розв’язку нелінійних крайових задач. 

 

3. Рекомендована література 

 

1.  Л.В. Курпа, Г.Б. Лінник  Рівняння математичної фізики. Харків.– Видавництво 

«Підручник НТУ «ХПІ» 2011. – 312 с. 

2. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики./ Навч. посібник. – К.: 

Либідь, 2001. – 336 с.  

3. В.П. Ляшенко В.П. Черненко  Рівняння математичної фізики. – Кременчук, 2009.  

4. Березовский А.А. Лекции по нелинейным краевым задачам математической физики. – Ч. I, 

II. – К.: Наукова думка, 1976. – 452 с.: ил., 292 с.: ил. 

5. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. – 

М.: Наука, 1972. – 687 с.: ил. 

6. Несис Е.И. Методы математической физики. – М.: Просвещение, 1977. – 200 с.: ил. 

7. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972. – 

735 с.: ил. 

8. Черненко В.П. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни «Рівняння математичної фізики» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 

6.080200 – «Інформатика» (у тому числі скорочений термін навчання).– Кременчук: Видавничий 

відділ КДПУ, 2008. 

9. Ляшенко В.П. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Рівняння з частинними похідними» для студентів ІV курсу денної форми навчання з напряму 

6.040302 – «Інформатика». – Кременчук: Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського, 

2010. 

10.  Ляшенко В.П., Черненко В.П., Кобильська О.Б. Методичні вказівки щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни «Рівняння з частинними похідними» для студентів ІV курсу денної 

форми навчання за напрямом 6.040302 – «Інформатика». – Кременчук: Видавничий відділ КНУ імені 

Михайла Остроградського, 2010. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Рівняння математичної фізики” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом вивчення всього 

курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль: 6-й семестр – іспит.  
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5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних робіт – 

виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно - модульною 

системою.  

Підсумковим контролем є екзамен з навчальної дисципліни. Екзаменаційні білети 

складаються з теоретичних та практичних завдань. 

 


