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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Основи комп’ютерного моделювання фізичних 

процесів» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

підготовки бакалаврів 
 

спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

освітня програма: “Прикладна фізика енергетичних систем” 

спеціалізація : фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології 

теплофізика, молекулярна фізика і енергоефективність 

інформаційні технології обробки даних в енергетичних системах 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є набуття теоретичних основ 

дискретного аналізу та практичних навичок у об’єктно орієнтованому програмуванні. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання уявлення про викорис-

тання ООП для обробки фізичних даних. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є   розв’язання практичних задач за 

допомогою об’єктно – орієнтованого програмування мовою С++. 

1.3. Кількість кредитів: 3 

1.4. Загальна кількість годин: 90 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

Вид кінцевого контролю - екзамен 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й - 

Семестр 

6-й - 

Лекції 

-  - 

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  - 

Лабораторні заняття 

-  - 

Самостійна робота 

58 год.  - 

Індивідуальні завдання - 

1.6. Заплановані результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: 

базові примітиви стандартної бібліотеки шаблонів(STL), та можливості мови 

програмування С++ для фізико – математичних розрахунків.  

вміти: 
застосовувати теоретичні знання з фізики, математики та інших загальних або 

спеціальних дисциплін для створення програм на мові програмування С++. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1 Дискретний аналіз. 

Тема 1 Асимптотики та оцінки комбінаторних величин. 



 

 

4 

Тема 2 Асимптотики на графах. 

 

Розділ 2 Використання форматного вводу – виводу з потоками. 

Тема 1 Маніпулятори вводу - виводу. 

 

Розділ 3 Математичні розрахунки. 

Тема 1 Шаблонний клас valarray. 

Тема 2 Непряма адресація елементів. 

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. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

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

Розділ 1 Дискретний аналіз. 

Тема 1   10   14       

Тема 2    10   14       

Разом за розділом 1   20   28       

Розділ 2 Використання форматного вводу – виводу з потоками. 

Тема 1   4   10       

Разом за розділом 2   4   10       

Розділ 3 Математичні розрахунки. 

Тема 1   4   10       

Тема 2    4   10       

Разом за розділом 3   8   20       

Усього годин  60  32   58       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Коди Прюфера 4 

2 Створення шаблонного класу на базі звичайного. 9 

3 Використання шаблонних функцій і методів класу. 9 

4 Маніпулятори вводу - виводу. 9 

5 Створення маніпуляторів. 9 

6 Шаблонний клас valarray. 9 

7 Непряма адресація елементів. 9 

 Разом 58 

6. Індивідуальні завдання 

 

7. Методи контролю 

Залік. 
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8. Схема нарахування балів 

Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового 

екзамену або залікової роботи 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
Екзамен 

(залікова робота) 
Сума Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Разом 
Т1 Т2 Т1 Т1 Т2 

10 10 20 10 10 60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

9. Рекомендована література 

Основна література 
1. Б. Страуструп.  «Программирование на языке С++» 

2. Н. Вирт. «Алгоритмы и структуры данных» 

3. Д. Кнут. «Искусство программирования» 

 

Допоміжна література 
 

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

забезпечення 

 

http://www.cplusplus.com/reference/ 


