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ВСТУП 

 

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно 

вивчати, працювати з навчальною та спеціальною літературою з розділів 

математичної фізики; допомогти студентам освоїти основні методи розв’язання 

задач з рівнянь математичної фізики та застосування цих методів під час 

розв’язання технічних задач; досліджувати отримані розв’язки на адекватність 

математичної моделі фізичного процесу. 

Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними 

та методичними посібниками, які є у бібліотеці Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського.  

Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної 

роботи, а також питання до іспиту. Кожна тема містить питання, що виносять 

на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури з 

вказівкою сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного 

опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити необхідні теми, а 

потім відповісти на питання для самоперевірки.  

Займатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від 

навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів 

під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком. 
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1 ТЕМИ І ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

1 2 3 4 

1 
Диференціальні рівняння першого та другого 

порядку з частинними похідними 
4 22 

2 
Основні рівняння математичної фізики та їх 

фізичний зміст 
6 18 

3 
Крайові задачі математичної фізики та методи їх 

розв’язання 
4 16 

4 Методи розв’язання нелінійних крайових задач 6 24 

 Усього за семестр 20 80 
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2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Для вивчення навчальної дисципліни «Рівняння математичної фізики» 

студент повинен бути налаштований на засвоєння мети, завдань, змісту, 

принципів, засобів і методів теорії функції комплексної змінної та її 

застосування.  

Самостійна робота полягає у систематизації знань з навчального курсу; у 

формуванні цілісного, системного бачення питань застосування математичних 

методів моделювання під час дослідження прикладних задач; в узагальненні 

знань, форм і методів роботи відповідно до їх логіко-змістовного викладення у 

процесі навчального курсу. 

Вивчення навчальної дисципліни студентами денної форми навчання 

відбувається за допомогою різних форм опанування матеріалу: лекцій, роботи з 

літературою, розв’язання на практичних заняттях прикладних задач. 

У закладі вищої освіти найбільш суттєвою формою передачі певного 

обсягу знань з навчальної дисципліни є академічна лекція. Сучасна лекція 

ґрунтується на активній взаємодії викладача і студента. Вона має задовольнити 

запити студента щодо активізації мислення, мотивування та аналізу. Лекція 

допомагає у стислий термін зорієнтувати студентів на усвідомлення суттєвих 

питань теми, сформувати свої погляди та інші відомості про методи розв’язання 

задачі. 

Практичні поради щодо оформлення конспекту лекцій: записувати тільки 

суттєве ключовими словами; логічно пов’язувати матеріал, ілюструючи його 

прикладами; виділяти питання, які потребують додаткового висвітлення під час 

практичних занять. 

До кожної з тем додається список літератури, який допомагає самостійно 

підготуватися до практичних занять та іспиту. Займатися самостійно студент 

може у бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також студент повинен 

звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться 

на кафедрі згідно з графіком. 

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
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Тема 1 Диференціальні рівняння першого та другого порядку з 

частинними похідними 

Диференціальне рівняння з частинними похідними (ДРЧП) першого 

порядку. Задача Коші для ДРЧП першого порядку. Класифікація ДРЧП другого 

порядку. Методи інтеґрування. Канонічна форма ДРЧП другого порядку. 

Задача Штурма–Ліувілля. 

Питання для самоперевірки 

1.  Надати визначення загального розв’язку ДРЧП. 

2.  Надати визначення загального інтеґрала ДРЧП. 

3.  Знайти загальний інтеґрал ДРЧП 

zy
y

z
x

x

z
sinsinsin . 

4.  Надати визначення характеристичної системи для ДРЧП першого 

порядку. 

5.  Сформулювати задачу Коші для ДРЧП першого порядку. 

6.  У якому випадку задача Коші має один і тільки один розв’язок? 

7.  Знайти розв’язок задачі Коші для ДРЧП першого порядку: 

xy
y

z
xz

x

z
yz 2 , 1622 yx , 3z . 

8.  Надати визначення лінійного ДРЧП другого порядку. 

9.  Навести класифiкацiю лінійних ДРЧП другого порядку. 

10.  Навести відповідний канонiчний вигляд лінійного ДРЧП другого 

порядку кожного типу. 

11.  Що таке характеристики лінійного ДРЧП другого порядку? 

12.  Як здійснюється зведення лінійного ДРЧП другого порядку до 

канонічного вигляду? 

13.  Сформулювати задачу Штурма–Ліувілля. 

Література: [2, с. 158–161; 4, с. 260–262]. 

Тема 2 Основні рівняння математичної фізики та їх фізичний зміст 
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Рівняння гіперболічного типу: хвильове рівняння. Рівняння 

параболічного типу: рівняння теплопровідності та дифузії. Рівняння 

еліптичного типу: рівняння Пуассона та Лапласа. Крайові умови. 

Питання для самоперевірки 

1. Які процеси описують рівняння гіперболічного типу? 

2. Який має вигляд хвильове рівняння? 

3. Які бувають крайові умови для рівнянь гіперболічного типу? 

4. Які процеси описують рівняння параболічного типу? 

5. Який має вигляд рівняння теплопровідності? 

6. Які бувають крайові умови для рівнянь параболічного типу? 

7. Які процеси описують рівняння еліптичного типу? 

8. Який має вигляд рівняння Лапласа? 

9. Які бувають крайові умови для рівнянь еліптичного типу? 

 Література: [3, с. 29–49; 4, с. 55–67; 5, с. 322–327; 6, с. 34–95; 7, с. 156–

170; 8, с. 5–29]. 

 

Тема 3 Крайові задачі математичної фізики та методи їх розв’язання 

Поперечні коливання нескінченної струни. Метод Даламбера. Вільні 

коливання скінченної струни. Метод відокремлення змінних. Перша та друга 

крайові задачі для рівняння теплопровідності. Метод відокремлення змінних. 

Задачі, що приводять до рівняння Лапласа. Постановка крайових задач для 

рівняння Лапласа у полярних координатах. Теорема про єдиність розв’язку 

крайових задач. Фізичний зміст крайових задач. 

Питання для самоперевірки 

1.  Як формулюється початкова задача для однорідного одновимірного 

хвильового рівняння? 

2.  Як розв’язується початкова задача для однорідного одновимірного 

хвильового рівняння методом характеристик? 

3.  Навести формулу Д’Аламбера для розв’язання початкової задачі для 

однорідного одновимірного хвильового рівняння. 

4.  Як формулюється перша крайова задача для однорідного 

одновимірного хвильового рівняння? 
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5.  Як розв’язується перша крайова задача для однорідного 

одновимірного хвильового рівняння методом відокремлення змiнних? 

6.  Як формулюється друга крайова задача для однорідного 

одновимірного рівняння теплопровідності? 

7.  Як розв’язується друга крайова задача для однорідного 

одновимірного рівняння теплопровідності методом вiдокремлення змiнних? 

8.  Як формулюється перша крайова задача для двовимірного рівняння 

Лапласа у крузі? 

9.  Як розв’язується перша крайова задача для двовимірного рівняння 

Лапласа у крузі методом вiдокремлення змiнних? 

10.  Навести інтеґральну формулу Пуассона для розв’язання першої 

крайової задачі для двовимірного рівняння Лапласа у крузі. 

 Література: [2, с. 53–89; 4, с. 69–79; 5, с. 334–395; 6, с. 96–118; 7, с. 172–

190; 8, с. 30–35]. 

 

Тема 4 Методи розв’язання нелінійних крайових задач 

Третя крайова задача для рівнянь математичної фізики. Розв’язання  

однорідних і неоднорідних задач у прямокутній та криволінійній системах 

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

розв’язання крайових задач. Метод інтеґральних перетворень. Нелінійні 

крайові задачі. Чисельно-аналітичні методи розв’язання нелінійних крайових 

задач. 

Питання для самоперевірки 

1. Указати основні властивості нелінійних ДРЧП. 

2. Що відрізняє нелінійні рівняння від лінійних? 

3. Навести схему застосування операційного числення для розв’язання 

задач математичної фізики. 

4. Як будується різницева крайова задача, що відповідає диференціальній 

крайовій задачі? 

Література: [1, с. 212–265; 3, с. 103–189; 4, с. 80–109; 5, с. 396–456; 6,     

с. 119–148; 7, с. 194–271; 8, с. 40–57]. 
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Диференціальні рівняння з частинними похідними. Основні поняття. 

2. Диференціальні рівняння з частинними похідними. Метод 

характеристик. 

3. Диференціальні рівняння першого порядку з частинними похідними. 

Задача Коші. 

4. Рівняння з частинними похідними другого порядку. Характеристичне 

рівняння. 

5. Рівняння з частинними похідними другого порядку. Визначення типу 

рівняння. 

6. Канонічні форми рівняння другого порядку зі сталими 

коефіцієнтами. 

7. Постановка крайових задач математичної фізики. Їх коректність. 

8. Рівняння коливань струни. 

9. Фізичний зміст розв’язку хвильового рівняння. Метод Фур’є та його 

сутність.  

10. Метод Даламбера для хвильового рівняння. 

11. Принцип максимального значення для рівняння теплопровідності. 

12. Постановка крайових задач для рівняння теплопровідності. 

13. Розв’язання однорідної задачі теплопровідності методом поділу 

змінних. 

14. Задачі, що призводять до рівнянь еліптичного типу. 

15. Гармонічні функції та їх властивості. 

16. Перша та друга формули Гріна. 

17. Найпростіше рівняння Лапласа у сферичній системі координат і його 

розв’язання. 

18. Задача Дірихле для круга. Метод розв’язання. 

19. Фундаментальний розв’язок рівняння Лапласа на площині. 

20. Метод функцій Гріна під час розв’язання рівнянь математичної 

фізики. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання самостійної роботи студентів під час підготовки до 

диференційованого заліку з навчальної дисципліни «Рівняння математичної 

фізики» входить до підрозділу «Поточний та підсумковий контроль» і 

проводиться за схемою 1. 

Схема 1 – Оцінювання знань студентів за 100-бальною системою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іспит 

Робота студентів на практичних 

заняттях 
Поточний та підсумковий контроль 

Відвідування Конспект з 

практичних занять 

Розрахункові, семестрові, 

домашні завдання 

Опитування під час 

заняття 

Поточні контрольні 

роботи 

10 балів 30 балів 

5 балів 5 балів 

10 балів 

10 балів 10 балів 
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