
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 31; 

2. Назва: Рівняння математичної фізики; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк Петро 

Миколайович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри прикладної математики 

9. Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 
1. Класифікацію ДРЧП другого порядку. 

2. Класифікацію граничних умов. 

3. Класифікацію крайових задач. 

4. Постановки основних типів крайових задач. 

5. Основні теореми існування та єдиності розв’язків поставлених крайових задач та методи їх доведення. 

6. Основні методи розв’язування типових крайових задач. 

7. Інтегральні рівняння та їх класифікацію. 

вміти: 
1. Виводити основні рівняння математичної фізики. 

2. Визначати тип ДРЧП другого порядку та зводити їх до канонічного вигляду. 

3. Застосовувати метод Фур’є до розв’язування основних типів крайових задач у регулярних областях (пряма, 

відрізок, прямокутник, круг). 

4. Ефективно використовувати можливості обчислювальної техніки в аналізі та розв’язуванні крайових задач 

математичної фізики. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні роботи, самостійна робота, екзамен; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Математичний аналіз», 

«Функціональний аналіз», «Алгебра та геометрія» 

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Класифікація ДРЧП другого порядку. 

Тема 2. Рівняння коливань. 

Тема 3. Класифікація крайових задач. 

Тема 4. Задача Коші для гіперболічних рівнянь. 

Тема 5. Метод розділення змінних (метод Фур’є) для гіперболічних рівнянь. 

Тема 6. Спеціальні функції математичної фізики. 

Тема 7. Позначення та криволінійні координати в математичній фізиці 

Тема 8. Рівняння параболічного типу та фізичні задачі, що до них приводять. 

Тема 9. Метод розділення змінних для параболічних рівнянь. 

Тема 10. Задача Коші для рівнянь параболічного типу. 

Тема 11. Єдиність та стійкість розв’язків крайових задач для рівнянь параболічного типу. 

Тема 12. Еліптичні рівняння та фізичні процеси, які до них приводять. 

Тема 13. Принцип максимуму та коректність крайових задач для рівнянь еліптичного типу. 

Тема 14. Метод розділення змінних (метод Фур´є) для еліптичних рівнянь. 

Тема 15. Метод функції Гріна. 

Тема 16. Елементи теорії потенціалу. 

Тема 17. Класифікація інтегральних рівнянь. 

Тема 18. Наближені методи розв’язання інтегральних рівнянь. 

Тема 19. Зведення крайових задач для рівнянь еліптичного типу до розв’язування інтегральних 

рівнянь 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Тихонов А.Н. Уравнения математической физики. / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский.  – М.: Наука 

,1977. – 735с. 

2. Будак Б. М. Сборник задач по математической физике. / Б. М. Будак, А. А. Самарский, 

А. Н. Тихонов.  – М.: Наука, 1980 – 686с. 

3. Перестюк М.О. Теорія рівнянь математичної фізики: навч. посібн. для студ. фізико-математ. 

та інженерних спеціальностей університетів / М. О. Перестюк, В. В. Маринець. - К.: Либідь, 

2006. - 424 с. 

4. Положій Г. М. Рівняння математичної фізики. / Г. М. Положій. – Київ: Рад. шк., 1959. - 479с. 

5. Мартинюк П. М. Рівняння математичної фізики / П. М. Мартинюк. – Рівне: Вид-во НУВГП, 

2007. – 178 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
42 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 114 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

Методи: лекції з використанням інформаційних технологій та мультимедійних презентацій 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен у формі незалежного комп’ютерного тестування в 

кінці 5-го семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): виконання практичних робіт, самостійні роботи, модульні роботи 

 

16. Мова викладання: українська. 

 
 
 
Завідувач кафедри                                                                    П. М. Мартинюк, д.т.н., доц. 

 

 

 

                           П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

 

                  DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT   
  

 

1. Code: 31; 

2. Title: Equations of mathematical physics; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study when the discipline is offered: the 3rd; 

6. Semester when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Martyniuk Petro Mykolaiovych, Doctor of 

Engineering,  associate professor, head of the department of applied mathematics. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must 

know: 
1. Classification of second-order PDEs. 

2. Classification of boundary conditions. 

3. Classification of boundary problems. 

4. Formulations of the main types of boundary problems;. 

5. The main theorems of the existence and uniqueness of solutions of the set boundary problems and 

methods of their proof. 

6. The basic methods of solving typical boundary problems. 

7. Integral equations and their classification. 

be able: 
1. To derive the basic equations of mathematical physics. 

2. To determine the type of second-order PDEs and reduce them to the canonical form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. To apply the Fourier method to solve the basic types of boundary value problems in regular areas (straight 

line, segment, rectangle, circle). 

4. To effectively use the capabilities of computing facilities when analyzing and solving boundary value 

problems of mathematical physics. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical works, independent work, examination; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Mathematical analysis", "Functional 

analysis", "Algebra and geometry". 

12. Course contents: 
Theme 1. Classification of second-order PDEs. 

Theme 2. Oscillation equations. 

Theme 3. Classification of boundary problems. 

Theme 4. Cauchy problem for hyperbolic equations. 

Theme 5. The method of separation of variables (Fourier method) for hyperbolic equations. 

Theme 6. Special functions of mathematical physics. 

Theme 7. Notations and curvilinear coordinates in mathematical physics 

Theme 8. Equations of a parabolic type and physical problems that lead to them. 

Theme 9. The method of separation of variables for parabolic equations. 

Theme 10. Cauchy problem for parabolic type equations. 

Theme 11. Uniqueness and stability of solving boundary value problems for parabolic type equations. 

Theme 12. Elliptic equations and physical processes leading to them. 

Theme 13. Principle of maximum and correctness of boundary value problems for equations of elliptic type. 

Theme 14. The method of separation of variables (Fourier method) for elliptic equations. 

Theme 15. Green function method. 

Theme 16. Elements of the potential theory. 

Theme 17. Classification of integral equations. 

Theme 18. Approximate methods for solving integral equations. 

Theme 19. Reducing boundary value problems for elliptic equations to solving integral equations. 

13. Recommended educational editions: 
1. Tykhonov A. N.  Equations of mathematical physics. / A.N. Tykhonov, A.A. Samarskyi. – M .: Nauka, 

1977. – 735 pp.  

2. Budak B. M. Collection of problems in mathematical physics. / B. M. Budak, A. A. Samarskyi, A. N. 

Tykhonov. – Moscow: Nauka, 1980. –  686 pp. 

3. Perestiuk M.O. The theory of equations of mathematical physics: teaching manual for university students 

of physicomathematical and engineering specialties. / M.O. Perestiuk, V.V. Marynets. –  K.: Lybid, 2006. – 

424 pp. 

4. Polozhii G. М. Equations of mathematical physics. / G. M. Polozhii. – Kyiv: Rad. shk., 1959. – 479 pp. 

5. Martyniuk P. M. Equations of mathematical physics / P. M. Martyniuk. – Rivne: Ed. of NUWEE, 2007. –

178 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                                            
lectures – 42 hours, laboratory works– 24 hours, independent work – 114 hours. Total – 180 hours. 

Methods of teaching: lectures using information technologies and multimedia presentations.  

15. Forms and assessment criteria:                                                                                                                                
The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control (40 points): exam in the form of independent computer testing at the end of the 5th semester. 

Current control (60 points): performing practical works, independent work, modular works. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department,                                                                                                                                            

Doctor of Engineering,  associate professor                                                  P. M. Martyniuk   

 

 

Переклад виконав П.І.Мігірін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


