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1. Мета дисципліни - оволодіти основними поняттями про рівняння математичної фізики, їх 
походження та структуру, навчитися обирати та застосовувати методи розв’язування лінійних 
диференціальних рівнянь у частинних похідних другого порядку у обмеженій та необмеженій 
області. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: основи математичного аналізу, лінійної алгебри, звичайних диференціальних 

рівнянь та елементарної фізики. 
2. Вміти: знаходити похідні та інтеграли, зводити квадратичні форми до канонічного виду, 

розв’язувати диференціальні рівняння 1 порядку та лінійні диференціальні рівняння 2 
порядку із сталими коефіцієнтами. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни (до 700 символів):  

Навчальна дисципліна «Рівняння математичної фізики» є складовою освітньої програми 
підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 11 Математика та статистика зі 
спеціальності 111 математика освітньої програми «Математика та викладання математичних 
дисциплін». Дана дисципліна є вибірковою. Дисципліна «Рівняння математичної фізики» 
пояснює виникнення диференціальних рівнянь у фізичних задачах, класифікацію таких рівнянь 
та пов’язаних з ними задач, методи розв’язування типових задач математичної фізики. 
Детально розглядаються приклади розв’язування хвильового рівняння у замкненій та 
відкритій області та рівняння теплопровідності для трьох типів крайових умов. 
Викладається у 7 семестрі 4 курсу в обсязі 150 год. (5 кредитів ECTS1) зокрема: лекції – 
всього – 42 год., практичні - 26 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 80 год. У 
курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується 
дисципліна  іспитом. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні 
проблеми у математиці або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов; набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх 
досягнень у математиці, відповідно до освітнього рівня «Бакалавр».  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результат навчання (Формуються 
розробником) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

РН 1.1 
Знати приклади фізичних задач, що 
ведуть до рівнянь у частинних похідних 
другого порядку 

4% 

РН 1.2 Знати класифікацію рівнянь у частинних 
похідних другого порядку 

6% 

РН 1.3 Знати поняття крайових та граничних 
умов 

4% 

РН 1.4 Знати загальну схему застосування 
методу Фур’є для розв’язку однорідних 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Іспит, активна 
робота на 

лекціях, усні 
відповіді 

5% 

                                                
1кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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та неоднорідних рівнянь в обмеженій 
області. 

РН 1.5 Знати метод Даламбера розв’язку 
хвильвого рівняння 

6% 

РН 1.6 
Знати метод Фур’є для рівнянь 
параболічного типу у необмеженій 
області 

Іспит, активна 
робота на 

лекціях, усні 
відповіді 4% 

РН 2.1 
Вміти виводити хвильове рівняння, 
параболічне рівняння та рівняння 
Лапласа із заданих фізичних законів 

15% 

РН 2.2 
Вміти зводити рівняння 2 порядку до 
канонічного вигляду 
  

12% 

РН 2.3 
Вміти визначати тип диференціального 
рівняння у частинних похідних. 

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильних 
відповідей), 

розв’язання задач 
на практичних 

заняттях, 
іспит, виконання 

завдань, 
винесених на 
самостійну 

роботу 

13% 

РН 2.4 
Вміти розв’язувати рівняння 
теплопровідності з різними типами 
крайових умов 

8% 

РН 2.5 
 

Вміти знаходити розв’язки хвильового 
рівняння методом Даламбера та методом 
Фур’є залежно від постановки задачі 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 
відповідей), 

розв’язання задач 
на практичних 

заняттях, 
іспит, виконання 

завдань, 
винесених на 
самостійну 

роботу 

18% 

РН 3.1 Здатність формулювати власну гіпотезу 
щодо шляхів розв’язку задач 
математичної фізики 

 2,5% 

РН 3.2. Вироблення навиків командної роботи 

Лекція, 
практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Активна робота 
на лекціях, 

практичних 
заняттях, усні 

відповіді 2,5% 

 
7. Схема формування оцінки. 
 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, PH1.6, 
PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, PH2.5, PH3.1, РН3.2 – 7 балів/ 4 балів; 
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, 
PH2.5, PH3.1, РН3.2 – 10 балів/6 бали; 
3. Модульна контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH2.2, РН2.3 – 18 
балів/11 балів; 
4. Модульна контрольна робота 2: PH1.4, PH1.5, PH2.4, PH2.5 – 12 балів/7 балів;  
5. Розв’язання задач на практичних заняттях: PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, PH2.5, PH3.1, 
РН3.2  – 13 балів/7 балів; 
Разом: 60/35  

- підсумкове оцінювання: іспит. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, 
PH1.6, PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, PH2.5; 
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- форма проведення і види завдань: письмова робота. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Активна робота на лекціях передбачає усні відповіді на запитання лектора щодо раніше 

розглянутого теоретичного матеріалу. 
Самостійна робота передбачає опрацювання певного обсягу теоретичного та практичного 

матеріалу за запропонованими джерелами. 
Модульна контрольна робота проводиться письмово і складається з теоретичних завдань та 

типових задач за пройденим матеріалом.2 
 

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та досклаcти домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до 
семестрових – 24 бали, тобто, якщо оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального 
порогового рівня (24 бали), то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються 
рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 
Форма іспиту – письмово-усна. Екзаменаційний білет складається із 4 завдань, перші два з яких є 
теоретичними, два інших – задачі. Кожне завдання оцінюються від 0 до 10 балів.. Всього за іспит 
можна отримати від 0 до 40 балів. 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота: на 6-му тижні 7  семестру. 
2. Модульна контрольна робота: на 12-му тижні 7 семестру. 
3. Оцінювання завдань самостійної роботи за PH2.1 на 4-му тижні, за PH2.2 на 8-му 

тижні, за РН2.3 на 10-му тижні, за PH2.4 на 12-му тижні, за PH2.5 на 14-му тижні 
7 семестру. 
 

 
7.3.  Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

                                                
2 Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин теми Назва теми 

6-й семестр 
 

Лекції Практичні 
заняття 

Самост. робота Модульна 
контрольна 

Інші форми 
контролю 

Змістовий модуль 1 „Класифікація рівнянь математичної фізики” 
1 Рівняння у 

частинних похідних, 
їх загальні і частинні 

розв’язки 

4 2 8   

2 Фізичні задачі, що 
приводять до 

рівнянь у частинних 
похідних. Початкові 
та граничні умови. 

 

6 2 16 1  

3 Класифікація 
рівнянь другого 

порядку у частинних 
похідних. Зведення 

до канонічної 
форми. 

8 6 16   

Змістовий модуль 2 „Методи розв’язку задач математичної фізики” 
3 Розв’язок задач 

математичної фізики 
в обмежених 

областях. Метод 
Фур’є та приклади 
його застосування 

16 10 24   

4 Задачі математичної 
фізики у 

необмеженій 
області. Метод 

Даламбера. Метод 
Фур’є 

8 6 16 1  

Всього годин 42 26 80 2 150 
 

 
 
9. Рекомендовані джерела: 
Основна: (базова) 

1. Перестюк, М. О. Теорія рівнянь математичної фізики : підручник / М. О. Перестюк, В. 
В. Маринець ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 520 с 

2. Курпа Л. В. Рівняння математичної фізики : навч. посібник / Л. В. Курпа, Г. Б. Лінник ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник "НТУ "ХПІ", 2011. – 
312 с. 

3. Вакал, Є. С. Методи математичної фізики в прикладах і задачах: навч. посіб. для 
студентів мех.-мат. ф-ту / Є. С. Вакал, А. В. Ловейкін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. - Київ : Кравченко Я. О. [вид.], 2020. - 187 с. 
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Додаткова: 

1. Бондаренко, В. Г. Рівняння математичної фізики [Електронний ресурс] : навчальний 
посібник для студентів спеціальності 124 «системний аналіз» / В. Г. Бондаренко ; КПІ 
ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,57 Мбайт). – Київ : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 100 с.  

2. Вакал, Є. С. Класифікація рівнянь із частинними похідними з використанням системи 
MATLAB [Текст] : навч. посіб. / Є. С. Вакал, Ю. Є. Вакал ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. - Київ : Основа, 2017. - 96 с.  

 
 
 


