
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 31; 

2. Назва: Проекційно-сіткові та безсіткові методи математичної фізики; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 7; 

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. Основні проекційні методи розв’язання початково-крайових задач. 

2. Основи методу скінченних елементів. 

3. Типи базисних функцій методу скінченних елементів та їх апроксимаційні властивості. 

4. Постановки крайових задач в класичній та слабкій формах. 

5. Основні типи скінченних елементів. 

6. Основні види радіальних базисних функцій. 

7. Основні види безсіткових чисельних методів розв’язання початково-крайових задач. 

8. Схеми дискретизації нелінійних рівнянь в частинних похідних. 

9. Методи розв’язання крайових задач з умовами спряження. 

вміти: 
1. Застосовувати різні алгоритми проекційного методу до розв’язування задач прикладної математики. 

2. Проводити дискретизацію стаціонарних та нестаціонарних задач математичної фізики. 

3. Проводити теоретичні дослідження точності, збіжності, стійкості отриманих дискретних задач. 

4. Застосовувати сіткові та безсіткові методи до наближеного розв’язання крайових задач. 

5. Програмно реалізовувати основні алгоритми методу скінченних елементів та вміти інтерпретувати 

знайдені розв'язки.  

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

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

«Математичний аналіз», «Функціональний аналіз», «Методи обчислень», «Математичне 

моделювання». 

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Основні алгоритми проекційного методу. 

Тема 2. Базисні функції МСЕ в одновимірному випадку. 

Тема 3. Базисні функції МСЕ в двовимірному випадку. 

Тема 4. Базисні функції МСЕ в тривимірному випадку. 

Тема 5. Ізопараметричні координати та числове інтегрування. 

Тема 6. Тріангуляція двовимірних областей та нумерація вузлів геометричної сітки. 

Тема 7. МСЕ в крайових задачах для еліптичних рівнянь. 

Тема 8. МСЕ в крайових задачах для лінійних параболічних рівнянь. 

Тема 9. Стабілізаційні схеми МСЕ. 

Тема 10. Точність МСЕ. 

Тема 11. Вступ до безсіткових методів 

Тема 12. Методи колокації. 

Тема 13. Метод колокації з використанням радіальних базисних функцій. 

Тема 14. Безсітковий метод Гальоркіна. 

Тема 15. Метод фундаментального розв'язку.  

Тема 16. Різницеві схеми для нелінійних рівнянь математичної фізики. 

Тема 17. Метод скінченних елементів та метод радіальних базисних функцій в нелінійних 

крайових задачах для рівняння теплопровідності. 

Тема 18. Математичні моделі процесів в неоднорідних середовищах. 

Тема 19. Сіткові та безсіткові методи в крайових задачах з розривними розв'язками. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Liu G. R. Mesh Free Methods: Moving beyond the Finite Element Method / G. R. Liu. – Boca Raton: 

CRC Press, 2009. – 872 p. 

2. Zienkiewicz O.C. The finite element method. Volume 1. The Basis / O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor. – 

Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. – 690 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Frey P.J. Mesh generation: application to finite elements / P. J. Frey, P.-L. George. – Oxford & Paris: 

Hermes Science Publishing, 2000. – 814 p. 

4. Donea J. Finite element methods for flow problems / J. Donea, A. Huerta. – Chichester: Wiley, 2003. – 

350 p. 

5. Трушевський В. М. Метод скінченних елементів і штучні нейронні мережі: теоретичні аспекти 

та застосування / В. М. Трушевський, Г. А. Шинкаренко, Н. М. Щербина. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2014. – 396 с. 

6. Liu G. R.  An Introduction to Meshfree Methods and Their Programming / G. R. Liu, Y. T. Gu. – 

Springer, 2005. – 479 p. 

7. Савула Я.Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами / Я.Г.Савула. - 

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.-221 с. 

8. Марчук Г.И. Введение в проекционно–сеточные методы / Г.И.Марчук, В.И.Агошков – М.: Наука, 

1981. – 416 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
52 год. лекцій, 32 год. лабораторних робіт, 126 год. самостійної роботи. Разом – 210 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 лабораторних робіт, самостійні роботи, модульні 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      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: Projection-mesh and mesh-free methods of mathematical physics; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the second (Master's degree) 

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

6. Semester when the discipline is studied: 10; 

7. Number of established ECTS credits: 7; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, 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. Basic projection methods for solving initial boundary value problems. 

2. Fundamentals of the finite element method. 

3. Types of basic functions of the finite element method and their approximating properties. 

4. Formulations of boundary value problems in classical and weak forms. 

5. Basic types of finite elements. 

6. Main types of radial basic functions. 

7. The main types of mesh-free numerical methods for solving initial boundary value problems. 

8. Sampling circuits of nonlinear equations in partial derivatives. 

9. Methods of solving boundary value problems with conjugation conditions. 

be able to: 
1. Apply different algorithms of the projection method to solve the problems of applied mathematics. 

2. Carry out sampling of stationary and non-stationary problems of mathematical physics. 

3. Conduct theoretical studies of the accuracy, convergence, stability of the received discrete tasks. 

4. Apply mesh and mesh-free methods when approximate solving the boundary value problems. 

5. Implement the basic algorithms of the finite element method using software and interpret the found 

solutions. 

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

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

analysis", "Functional analysis", "Methods of computing", "Mathematical modelling". 

12. Course contents: 
Theme 1. Basic algorithms of the projection method. 

Theme 2. Basic functions of the FEM in one-dimensional case. 

Theme 3. Basic functions of the FEM in a two-dimensional case. 

Theme 4. Basic functions of the FEM in a three-dimensional case. 

Theme 5. Isoparametric coordinates and numerical integration. 

Theme 6. Triangulation of two-dimensional regions and numbering of a geometric grid nodes. 

Theme 7. FEM in boundary value problems for elliptic equations. 

Theme 8. FEM in boundary value problems for linear parabolic equations. 

Theme 9. FEM stabilization schemes. 

Theme 10. FEM accuracy. 

Theme 11. Introduction to mesh-free methods. 

Theme 12. Collocation methods. 

Theme 13. Collocation method using radial basic functions. 

Theme 14. Galiorkin's mesh-free method. 

Theme 15. Method of fundamental solution. 

Theme 16. Difference schemes for nonlinear equations of mathematical physics. 

Theme 17. Finite element method and the method of radial basic functions in nonlinear boundary 

value problems for the thermal conductivity equation. 

Theme 18. Mathematical models of processes in heterogeneous media. 

Theme19. Mesh and mesh-free methods in boundary value problems with discontinuous solutions. 

            13. Recommended educational editions:  
1. Liu G. R. Mesh-free methods: Moving beyond the finite element method / G. R. Liu. – Boca 

Raton: CRC Press, 2009. – 872 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zienkiewicz O.C. The finite element method. Volume 1. The Basis / O. C. Zienkiewicz, R. L. 

Taylor. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000 – 690 p. 

3. Frey P.J. Mesh generation: application of finite elements / P. J. Frey, P.-L. George. – Oxford & 

Paris: Hermes Science Publishing, 2000. – 814 p. 

4. Donea J. Finite element methods for flow problems / J. Donea, A. Huerta. – Chichester: Wiley, 

2003. – 350 p. 

5. Trushevskyi V.M. Finite element method and artificial neural networks: theoretical aspects and 

applications / V. M. Trushevskyi, G. A. Shynkarenko, N. M. Shcherbyna. – Lviv: LNU named after Ivan 

Franko, 2014. – 396 p. 

6. Liu G. R. An introduction to mesh-free methods and their programming / G. R. Liu, Y. T. Gu. – 

Springer, 2005 – 479 p. 

7. Savula Ya.G. Numerical analysis of the problems of mathematical physics by variational methods / 

Ya.G.Savula.– Lviv: Publishing Centre of LNU named after Ivan Franko, 2004. – 221 p. 

8. Marchuk G.I. Introduction to projection-mesh methods / G.I.Marchuk, V.I.Agoshkov. – Moscow: 

Science, 1981. – 416 p. 

 14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 52 hours, laboratory works – 32 hours, independent work – 126 hours. Total –  210 hours. 

Methods of teaching: lectures using information technology 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 laboratory works, independent works, modular works. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department,                                                                                                                                        

Doctor of Engineering, associate professor                                                 P.M. Martyniuk 

 

  

Переклад виконав П.І. Мігірін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


