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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни  “ Наближені обчислення у фізики ці» складена 
відповідно до освітніх програм підготовки  магістрів 

спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали 
 

освітні програми: «Прикладна фізика енергетичних систем» 
 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета: ознайомлення студентів з математичними моделями задач, постановками 
крайових задач та дослідженням їх коректності; розробка та обґрунтування методів 
розв’язання конкретних задач; побудова алгоритмів на всіх етапах обчислювального 
експерименту;  

1.2. Завдання: навчання студентів проектуванню і реалізації чисельних методів 
розв’язання нелінійних крайових задач математичної фізики. 

1.3. Кількість кредитів — 5 
1.4. Загальна кількість годин — 150 

 1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
За вибором 

Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік) 
Семестровий іспит  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й -й 
Семестр 

2-й -й 
Лекції 

 год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

год.  год. 
Лабораторні заняття 

40 год.  год. 
Самостійна робота 

                             110 год.  год. 
у тому числі індивідуальні завдання 

год. 
 
1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів 
навчання: 
знати: матеріли курсів: "Математичний аналіз" (диференціальне та інтегральне числення 
функцій однієї змінної; метричні простори; диференціальне та інтегральне числення функцій 
багатьох змінних); "Диференціальні рівняння" (крайові задачі для ЗДР, методи розв’язання 
лінійних ЗДР), "Рівняння математичної фізики" (постановки крайових задач, питання 
коректності,), "Методи обчислень" (основи методу скінчених різниць), "Інформатика та 
програмування". 
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вміти: формулювати крайові задачі для опису досліджуваних процесів, застосовувати методи 
чисельного аналізу до їх розв’язання, володіти основами розробки програмного забезпечення, 
використовуючи відповідні мови програмування.. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Розділ 1. Математична модель колектора електромагнітної енергії. 
Розділ 2. Математична модель турбулентного руху рідини.. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назві розділів і тим 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го  

у тому числі у
с
ь
о
г
о  

у тому числі 
л п лаб. інд. с.р

. 
л п ла

б. 
інд

. 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Математична модель колектора електромагнітної енергії 

Разом за розділом 1 60   20  40       
Розділ 2. Математична модель турбулентного руху рідини. 

Разом за розділом 2 90   20  70       
Усього годин 150   40  110       

 

4. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п Назва тими Кількість 

годин 
1 Числове розв’язання рівнянь приймача шуму 10 
2 Числове розв’язання рівнянь колектора 10 
3 Висновок та розв’язання головного кінетичного рівняння 10 
4 Приклад розрахунку турбулентної течії рідни у трубі 10 
 Разом   40 

 
5 Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п Назва тими Кількість 

годин 
1 Ознайомитись з фізикою приймача шуму 20 
2 Ознайомитись з колектором електромагнітної енергії 20 
3 Ознайомитись з дослідженням потенціалу взаємодіїї 20 
4 Ознайомитись дослідженням питання про вимірювальність 20 
5 Ознайомитись з ансамблем рідких частинок 20 
6 Вивчити матеріал лекцій 4 
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7 Виконати практичні роботи 3 
8 Підготовитись до екзамену 3 
 Разом  110 

 
 

6. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання не передбачені 

 
7. Методи навчання 

 
У процесі викладання дисципліни використовуються основні методи навчання: 

 Пояснювально-ілюстративний метод (викладання лекційного, пояснювального 
практичного матеріалів, Zoom-конференції); 

 Проблемні методи (розв’язання проблемних задач, дискусії, самостійне вивчення 
літератури студентами, Zoom-конференції); 

 Репродуктивний метод (виконання завдань на базі зразка, система Moodle);   
 Частково-пошуковий (робота студентів на практичних заняттях у дошки) 

Передбачено робота у рамках практичних занять та лекції. Основна увага – на виконання 
домашніх завдань щодо закріплення матеріалу лекцій та практичних занять та виконання 
підсумкової контрольної роботи. 

Передбачено дистанційний курс у системі Moodle, Zoom-конференції, Telegram-чат. 
 

8. Методи контролю 
 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи. 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, екзамен.  
Методи письмового контролю: контрольна робота, домашні завдання (самостійна 

робота) екзамен.  
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 

виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: систематичність 
відвідування занять; своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань; повний 
обсяг їх виконання; якість виконання навчальних і індивідуальних завдань; самостійність 
виконання; творчий підхід у виконанні завдань; ініціативність у навчальній діяльності.  

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 
Загальна максимальна бальна оцінка за екзамен складатиме 40 балів. Мінімальний 

підсумковий бал складатиме 50 балів, а максимальний – 100 балів. Підсумкова оцінка 
визначається шляхом переводу підсумкового балу з дисципліни у традиційну академічну оцінку 
національної шкали ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" за шкалою, що наведено 
у попередньому пункті робочої програми. 

Загальна максимальна бальна оцінка за екзамен складатиме 40 балів. Мінімальний 
підсумковий бал складатиме 50 балів, а максимальний – 100 балів. Підсумкова оцінка 
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визначається шляхом переводу підсумкового балу з дисципліни у традиційну академічну оцінку 
національної шкали ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" за шкалою: 
— “відмінно" (90 та вище балів) заслуговує студент, який виявив всебічне і глибоке знання 
програмового матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв 
основну і ознайомився з додатковою літературою, розуміє взаємозв'язок головних понять 
дисципліни та їх значення для майбутньої професії; 
— “добре" (82-89 балів) заслуговує студент, який виявив повне знання програмного матеріалу, 
успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу рекомендовану 
програмою, виявив систематичний характер знань з дисциплін і здатний до самостійного 
доповнення, але під час відповіді допустив деякі неточності; 
— "добре" (70-81 балів) заслуговує студент, що виявив не цілком повне знання програмного 
матеріалу, не завжди успішно виконує передбачені програмою завдання, частково засвоїв 
основну літературу, рекомендовану програмою, виявив не систематичний характер знань з 
дисциплін і не завжди здатний до їх самостійного доповнення і під час відповіді допускає деякі 
неточності; 
— "задовільно" (61-69 балів) заслуговує студент, що виявив знання основного програмного 
матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої роботи за професією, 
вміє виконувати завдання, передбачені програмою, знайомий з основною рекомендованою 
літературою. Як правило, оцінка “задовільно” виставляється студентам, що допустили помилки 
у відповіді на екзамені та при виконанні екзаменаційних завдань, але які володіють 
необхідними знаннями для їх усунення за допомогою викладача; 
— "задовільно" (50-60 балів) заслуговує студент, що виявив часткове знання основного 
програмового матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої роботи 
за професією, не завжди вміє виконувати завдання, передбачені програмою, знайомий лише 
частково з основною рекомендованою  літературою. Як правило, оцінка “достатньо" 
виставляється студентам, що допустили грубі помилки у відповіді на екзамені та при виконанні 
екзаменаційних завдань, але які частково володіють необхідними знаннями для їх усунення за 
допомогою викладача. 
— "незадовільно" (40-49 балів) виставляється студенту, який виявив суттєві прогалини в 
знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 
передбачених програмою завдань. 
— "незадовільно" (1-39 балів) виставляється студенту коли протягом семестру він допустив 
грубі помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 

При виставленні оцінки можуть враховуватися результати  навчальної роботи  студента 
протягом семестру. 

Передбачаються бали за: 
 виконання лабораторних робіт – 40 
 виконання контрольних робіт - 20 
 іспит – 40 балів. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях. 
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9. Схема нарахування балів  
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Іспит Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна роботи, 
передбачена 

навчальним планом 

Індивідуаль
не завдання Разом 

20 20 20 20 - 60 40 100 
 

Схема нарахування балів на іспиті. 
Кожне питання екзаменаційного білету оцінюється наступним чином (максимальна 

кількість балів за питання - 20): 
20 балів – студент повністю відповів на питання; 
14 балів – у загалому правильна відповідь, робота з певною кількістю помилок ; 
10 балів - відповів на питання, але з великою кількістю недоліків; 
8 балів – допущені  грубі помилки у відповіді, але студент частково володіє необхідними 
знаннями; 
5 балів  - студент відповів на питання з грубими помилками та продемонстрував відсутність 
володіння базовими знаннями; 
0 балів – студент зовсім не відповів на питання. 

Задача екзаменаційного білету оцінюється наступним чином (максимальна кількість 
балів за питання - 20): 

20 балів – студент повністю розв’язав  задачу без помилок; 
14 балів – у загальному правильний розв’язок  з певною кількістю незначних помилок ; 
8 балів – розв’язав задачу за правильним алгоритмов, але з великою кількістю недоліків; 
5 балів – студент позначив хід розв’язання задачі, але не вирішив її; 
0 балів – студент зовсім не розв’язав задачу. 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 

70-89 добре  

50-69 задовільно  
1-49 незадовільно не зараховано 

 
10. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. – М.-Л., 
Физматгиз, 1962. 

2. Курант Р, Гильберт Д. Методы математической физики. В 2 т. – М.: Гостехиздат, 1951. 
– Т. 1, 476 с; Т. 2, 544 с.  

3. Курант Р. Уравнения с частными производными. – М.: Мир, 1964. – 830 с.  
4. Михлин С.Г. Линейные уравнения в частных производных. – М.: Высшая школа, 1977. 

– 432 с.  
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5. Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. – М.: Физматгиз, 
1961. – 300 с.  

6. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1977. 
– 724 с.  

7. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. В 2 т. – М.: Наука, 1968. – Т. 2, 
404 с.  

 
 

Допоміжна література 
 

1. Адамян В. М., Сушко М. Я. Методи математичної фізики. Методичні вказівки з курсу 
―Методи математичної фізикиǁ для студентів фізичного факультету. – Одеса: 
Астропринт, 2007. –39 с.  

2. Арсенин В. Я. Методы математической физики и специальные функции. – М.: Наука, 
1974. – 432 с.  

3. Бицадзе А. В., Калиниченко Д., Ф. Сборник задач по уравнениям математической 
физики. – М.: Наука, 1985. – 311 с.  

4. Соболев С.Л. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1966. – 444 с. 
      

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

 
1. Мережа Internet. 
2. Бібліотеки ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 
 

 
 
 


