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ВСТУП 

Дисципліна "Комп’ютерна фізика" є базовою нормативною дисципліною для 

спеціальності "радіофізика і електроніка", що читається в 1 семестрі для студентів 2-го 

року магістратури спеціалізацій "квантова радіофізика", "прикладна оптика і 

магнетизм", "фізична електроніка" в обсязі 2 кредиту (34 лекційні години), і 6 години 

самостійної роботи. Закінчується заліком в 1 семестрі. 

Метою і завданням навчальної дисципліни "Комп’ютерна фізика" є 

ознайомлення студентів з фізичними підходами до побудови математичних моделей 

об’єктів різної природи. Враховуючи специфіку вищезазначених спеціалізацій  та 

сучасні тенденції розвитку математичного моделювання основна увага зосереджується 

на особливостях застосуванні вказаних методів в галузі біології, космології, 

нанотехнології, екології тощо. 

Предмет навчальної дисципліни "Комп’ютерна фізика" включає викладення 

підходів до побудови та аналізу математичних моделей різноманітних фізичних 

процесів і явищ. При цьому, беручи до уваги той факт, що на сьогодні математичне 

моделювання застосовується практично у всіх видах наукової діяльності людини, 

відповідна увага у межах курсу приділяється моделюванню так званих об’єктів що 

важко формалізуються: медико-біологічні об’єкти; демографічні проблеми; фінансові 

та економічні процеси тощо.   

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

Основи лінійної алгебри та матричного аналізу, питання теорії 

електромагнітного поля в матеріальних середовищах, поняття про часову та 

просторову дисперсію. Підходи до розрахунку параметрів оптичних та 

електродинамічних властивостей середовища на основі мікро та макроскопічних 

моделей. 

Студент повинен вміти: 

Запропонувати модель для оцінки заданих макроскопічних параметрів 

середовища. Вибрати метод та рівень фізичної теорії для розрахунку заданих 

електричних, оптичних та інших характеристик середовища з відповідною точністю. 

Проаналізувати адекватність побудованої моделі властивостям досліджуваного 

об’єкту. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

"Комп’ютерна фізика" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "магістр" і спирається на знання, отримані в курсах “Загальна 

фізика”, “Фізика твердого тіла”, "Електродинаміка" та “Статистична фізика”. 

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна 

"Комп’ютерна фізика" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона 

складається з 2 змістовних модулів, які включають 17 лекцій та самостійну роботу 

студентів 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Форми поточного контролю: оцінювання контрольної і самостійної роботи 

наприкінці модулів — 30 балів за кожну контрольну роботу. 

Комплексна контрольна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів 



(максимально 4 бали за кожне з 5 завдань). 

Критерії оцінювання: 

•Повна відповідь – 4 балів; 

•Часткова відповідь – 3 бали; 

•Відповідь з помилками – 2 бали; 

•Відповідь з суттєвими помилками – 1 бал; 

•відповідь не зараховано – 0 балів 

Додаткові бали, недоотримані за окремі питання контрольної роботи, (до 5 балів) 

можуть бути нараховані за оригінальність розв'язання задач, знання студентами 

матеріалу курсу в об'ємі повнішому, ніж було викладено в лекціях, використання 

студентом нових літературних джерел.   

Самостійна робота студента (СРС) є основним видом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. 

Метою самостійної роботи є вироблення студентами навичок і вміння працювати з 

літературою, віднаходити головні аспекти проблем, що потребують твердого засвоєння, 

вміння письмово та усно викладати матеріал. 

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем 

програми курсу «Моделювання фізичних процесів» в цілому, так і деяких розділів тем. 

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем здійснюється 

при проведенні індивідуальних консультацій, та час написання контрольних робіт. 

К о н т р о л ь  с а м о с т і й н о ї  р о б о т и  с т у д е н т і в  виконується в рамках 

модульних контрольних робіт включенням у питання роботи тематики СРС. 

Оцінювання здійснюється за накопичувальною схемою (зарахована відповідь – 0.25-0.5 

бали), що дозволяє компенсувати до 5 балів за один модуль, недоотримані при 

проведенні модульної контрольної роботи. 

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за перший ПМК – 20 балів, 

за другий ПМК – 20 балів.  

Участь всіх студентів в контрольному заході обов’язкова. Студент, який з 

поважної причини пропустив ПМК, зобов’язаний надати відповідний документ і 

викладач за погодженням з деканатом призначає нову дату проведення ПМК. 

 

Підсумковий контроль: у формі письмового заліку із співбесідою – 60 балів. 

Заліковий тест містить 10 запитань, кожне з яких оцінюється від 0 до 6 балів. 

Критерії оцінювання: 

•Повна відповідь – 6 балів; 

•Часткова відповідь – 3-4 бали; 

•Відповідь з помилками – 2 бали; 

•Відповідь з суттєвими помилками – 1 бал; 

•відповідь не зараховано – 0 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль Підсумковий контроль 

Модульна контрольна 

робота №1 

Модульна контрольна 

робота №2 
Залік 

20 балів (максимум) 20 балів (максимум) 
60 балів 

(максимум) 

 

До заліку допускаються студенти, які отримали не менше 20 балів. Мінімальна 

кількість балів, необхідних для отримання заліку, складає 60 балів. 

Студенти, які набрали 40 балів за модулі і мають не менше 10 додаткових балів 

отримують залік без виконання залікової роботи, лише за співбесідою, з нарахуванням 

додаткових до 60 балів (до 100 балів у сумі). 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
№ 

те

ми 
НАЗВА ТЕМИ 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Самостійна  

робота 
Інші форми 
контролю 

Змістовний модуль 1 “Основні поняття і принципи математичного 

моделювання”  
1 Математика і математичне моделювання.  2    

2 Загальні властивості математичних моделей 2    

3 Моделі розвитку фізики  4  0.5  

4 Математичне моделювання в електроніці  6  0.5  

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1    2 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ 14  3  

Змістовний модуль 2 “Математичне моделювання складних об’єктів” 

1 Фундаментальні проблеми природознавства  4  0.5  

2 Моделювання медико-біологічних об’єктів  4  0.5  

3 Моделювання глобальних демографічних проблем 4  0.5  

4 Моделі соціальних, фінансових і економічних процесів  2  0.5  

5 Математичне моделювання у астрофізиці 6    

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2    2 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ 20  3  

ЗАЛІК    2 

ВСЬОГО     

 

Змістовний модуль 1 

Основні поняття і принципи математичного моделювання  
 

Тема 1 Математика і математичне моделювання (2 год.) 

Лекція 1 

Задачі курсу, структура, програма, форма проведення занять та контролю, 

література. Основні поняття і принципи математичного моделювання.  

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [5, C.52-70] 

 

Тема 2 Загальні властивості математичних моделей (2 год.) 



Лекція 2 

Прямі і обернені задачі математичного моделювання. Універсальність матема-

тичних моделей. Ієрархія моделей.  

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [5, C.52-70] 

 

Тема 3 Моделі розвитку фізики (4 год.) 

Лекція 3 (2 год.) 

Моделі розвитку фізики з точки зору ролі фундаментальних постійних. 

Принцип відповідності і граничний перехід. 

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [1, C.39-60] 

 

Лекція 4 (2 год.) 

Моделі Планка, Гамова-Іваненка-Ландау, Бронштейна.  

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [1, C.111-152] 

 

 

Тема 4 Математичне моделювання в електроніці (6 год.) 

Лекція 4 (2 год.) 

Моделі елементів і схем: статичні, динамічні, аналітичні, графічні, табличні 

тощо. 

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [1, C.231-409] 

 

Лекція 6 (2 год.) 

Базовий набір елементів моделей. Моделі напівпровідникових приладів. 

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [2, C.9-17] 

 

Лекція 7 (2 год.) 

Макромодель операційного підсилювача. 

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [2, C.9-17] 

 

Змістовний модуль 2 

Математичне моделювання складних об’єктів 
 

Тема 1 Фундаментальні проблеми природознавства  (4 год.) 

Лекція 8 (2 год.) 

Математична реконструкція тунгуського феномена. 

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [3, C. 51-65] 

 



Лекція 9 (2 год.) 

Математичне моделювання кліматичних наслідків ядерного конфлікту. 

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [3, C. 51-65] 

 

Тема 2 Моделювання медико-біологічних об’єктів (4 год.) 

Лекція 10 (2 год.) 

Матричні поляриметричні моделі структури кісткової тканини 

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [3, C. 68-85] 

 

Лекція 11 (2 год.) 

Матричні поляриметричні моделі шкіри людини та деяких видів біорідин.  

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [3, C. 68-85] 

 

Тема 3 Моделювання глобальних демографічних проблем (4 год.) 

Лекція 12 (2 год.) 

Населення світу як система. Загальний аналіз існуючих моделей. 

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [3, C.65-85] 

 

Лекція 13 (2 год.) 

Дані антропології та демографії і модель зростання народонаселення, що 

враховує явище демографічного переходу.  

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [3, C.65-85] 

 

Тема 4 Моделі соціальних, фінансових і економічних процесів (2 год.) 

Лекція 14 (2 год.) 

Моделювання розгортання і наслідків озброєного конфлікту між двома 

країнами. Моделі рівноваги ринкової економіки і економічного зростання.  

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [3, C. 95-104] 

 

Тема 5 Математичне моделювання у астрофізиці (6 год.) 

Лекція 15 (2 год.) 

Моделі Великого вибуху.  

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [3, C. 95-104] 

 

Лекція 16 (2 год.) 

Класифікування моделей з нульовою та додатною космологічною сталою.  

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 



Література [3, C. 95-104] 

 

Лекція 17 (2 год.) 

Моделі, що містять речовину і випромінювання. 

Завдання для самостійної роботи (0.5 год.) 

Опрацювання матеріалів лекцій. 

Література [3, C. 95-104] 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

1. Фізичний зміст унітарності матричної моделі шкіри людини? 

2. За яких умов для аналізу динаміки народонаселення можуть бути використані 

моделі динаміки популяцій тварин і моделі хижак-жертва? 

3. Що таке космологічна стала і в чому полягає її вплив на моделювання еволюції 

всесвіту? 

4. Принцип аналогій моделей при моделюванні еволюції системи хижак-жертва і 

бойових дій двох армій? 

 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Покажіть, лінеаризуючи систему (A) (лекція 12) в околі положення рівноваги 

(C), що особлива точка, яка відповідає цьому положенню, є центром.  

2. Обрахуйте період коливань в системі «хижак—здобич» (лекція12) в залежності 

від її характеристик ( ,  , с, d) і початкового стану.  

3. Покажіть, лінеаризуючи систему рівнянь, що складається з рівняння (F) і 

другого рівняння (A) (лекція 13), що для неї точка рівноваги — стійкий фокус.  

4. Покажіть, що точка рівноваги (9) (лекція 14) — стійкий вузол. 

5. Поклавши 0x , продемонструвати, використовуючи розклад функцій в ряд 

Тейлора і утримуючи головні члени, перехід від моделі (D)-F) до (G)—(9) 

(лекція 12). Замінюючи похідні кінцевими різницями, здійсніть зворотній 

перехід від моделі (G)-(9) до (D)-(б).  

6. Перевірити те, що при 0,0  xF  розв’язок рівняння (G) (лекція 12) з 

умовами (8) в стаціонарному випадку має вигляд   constxp  . 

7. Розглянути у логістичній моделі малі відхилення від положення рівноваги, 

тобто, випадок, коли розв’язок має вигляд )()( tSNNptN  , де CNptSN )( .  

8. Покажіть, що для величини )(tSN  в першому наближенні є справедливою 

лінійна модель типу Мальтуса. 
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