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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни "Математичні методи фізики" складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», галузі 

знань 01 Освіта,  спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни "Математичні методи фізики" є загальні математичні методи, 

розвинуті, насамперед фізиками, для якісного та кількісного теоретичного опису фізичних явищ і 

законів. Традиційно до них включають теорію фізичного поля та, так звані диференціальні рівняння 

математичної фізики (диференціальні рівняння у часткових похідних). Останнього часу до них 

додали ще й теорію лінійних операторів у лінійних векторних просторах. Коло питань 

"Математичних методів фізики" безпосередньо пов'язано з вивченням різних фізичних процесів. 

Сюди відносяться явища, які вивчаються в гідродинаміці, теорії пружності, електродинаміці, 

квантовій теорії тощо. Виникаючі при цьому математичні задачі мають багато загальних елементів, 

які і складають предмет "Математичних методів фізики". Методи дослідження у цьому розділі науки 

є математичними за своєю сутністю. Однак постановка задач "Математичних методів фізики" тісно 

пов'язана з дослідженням фізичних проблем, має свої специфічні риси. Зокрема, початкова і кінцева 

стадії розв'язку виникаючих при цьому математичних задач мають якісно різний характер у різних 

розділах фізики і потребують врахування їх фізичної сутності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни „Математичні методи фізики" є засвоєння 

студентами математичної мови теоретичних досліджень фізичних проблем і явищ, формування у них 

аналітичного стилю мислення та фізичного світогляду. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Математичні методи фізики" є знайомство 

студентів з методами зведення різноманітних задач теоретичної фізики до специфічних 

математичних рівнянь з отриманням у подальшому їх строгого аналітичного або наближеного 

числового розв'язку. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

Основні поняття: Асімптотики, Скаляр, Вектор, Вільний вектор, Вектор аксіальний, Вектор 

одиничний, Вектор ковзання, Векторне числення, Вектор чотирьохрозмірний, Колінеарні вектори, 

Годограф вектора швидкості, Скалярне (векторне) фізичне поле, Еквіпотенціальна поверхня, Лінія 

рівня, Аксіома, Лінійні векторні простори, Лінійна залежність (незалежність) векторів, Базис 

простору, Координати вектора, Властивість лінійності, Властивість комутативності операції, 

Властивість асоціативності операції, Нейтральний (нульовий) вектор, Протилежний вектор, 

Властивість дистрибутивності відносно додавання чисел, Властивість дистрибутивності відносно 

додавання векторів, Дійсний векторний простір, Комплексний векторний простір, Лінійний 

векторний простір  baC , , Лінійний векторний простір   baC n , , Арифметичний векторний простір 

nA , Лінійна залежність (незалежність) векторів, Лінійна комбінація векторів, Нульова лінійна 

комбінація векторів, Базис лінійного простору, Колінеарні вектори, Компланарні вектори, 

Розмірність лінійного простору, Нескінченно розмірний лінійний простір, n -мірний лінійний 

простір, Матриця, Транспонована матриця, Ранг матриці, Підпростір лінійного простору, 

Тривіальний підпростір, Власні (нетривіальні) підпростори, Перетин підпросторів, Сума 

підпросторів, Пряма сума підпросторів, Лінійна оболонка векторів, Ізоморфізм лінійних просторів, 

Оператор лінійного простору, Лінійний оператор, Нульовий оператор, Одиничний оператор, 

Оператор проектування, Оператор диференціювання, Інтегральний оператор Фредгольма, 

Інтегральний оператор Вольтерра, Сума операторів, Властивості суми операторів, Протилежний 

оператор, Властивості множення оператора на числа, Добуток операторів, Властивості добутку 



4 

 

 
 

 

операторів, Комутативні оператори, Алгебраїчна група, Комутативна (абелева) група, Кільце, 

Комутативне кільце, Алгебра, Математичне поле, Матриця оператора, Лівий (правий) обернений 

оператор, Обернений оператор, Обернена матриця, Оборотний (невирождений) оператор, Оборотна 

(невирождена) матриця, Визначник матриці, Інваріантний підпростір оператора, Власний вектор 

(значення) оператора, Характеристичне рівняння відносно власного значення оператора, Основна 

теорема алгебри, Ранг визначника, Спектр оператора, Геометрична (алгебраїчна) кратність власного 

значення оператора, Матриця оператора у власному базисі, Унітарний простір, Скалярний додаток 

векторів, Евклідів простір, Норма вектора, Властивості норми вектора, Нормований простір, 

Ортогональність векторів, Ортогональність власних функцій, Ортогональна (ортонормована) система 

векторів, Ортогональний (ортонормований) базис, Метод ортогоналізації базису Шмідта, Повний 

простір, Гільбертовий простір, Квадратична форма, Матриця квадратичної форми, Діагональна 

квадратична форма, Канонічний вигляд квадратичної форми, Самоспряжений (симетричний або 

ермітів) оператор, Ортогональна матриця, Ортогональний оператор, Додатний (від’ємний) індекс 

інерції канонічного вигляду квадратичної форми, Індекс інерції канонічного вигляду квадратичної 

форми, Похідна скалярного поля за напрямом, Градієнт скалярного поля, Псевдоскаляр, Сенс модуля 

та напряму градієнта, Аналітичне визначення вектора, Інваріанти вектора при зміні координатної 

системи, Похідна векторного поля за напрямом, Псевдовектор, Тензор, Компоненти тензора, Два 

аналітичні визначення тензора, Аффінор, Ортогональні афінні тензори другого рангу, Тензори 

першого рангу, Тензори нульового рангу, Нульовий тензор, Одиничний тензор, Симетричний тензор, 

Антисиметричний тензор, Тензор-Діада та її матриця, Тензорний добуток векторів, Сума тензорів, 

Добуток тензора на число, Лінійна комбінація тензорів, Операція транспонування тензора, 

Скалярний добуток тензора на вектор справа, Скалярний добуток тензора на вектор зліва, Оператор-

аффінор, Головні напрями тензора, Власні значення тензора, Основні інваріанти двовимірного 

тензора. Тензор деформації, Тензор напруги, Тензор інерції, Дивергенція вектора, Ротор вектора, 

Фізичний сенс дивергенції векторного поля, Фізичний сенс ротора векторного поля, Вихрове 

(Безвихрове) векторне поле, Потенціальне векторне поле, Безциркуляційне векторне поле, 

Соленоїдальне векторне поле, Рівняння Лапласа, Оператор Лапласа, Криволінійні координати, 

Координатні поверхні, Координатні лінії, Цілиндрична система координат, Сферична система 

координат, Рівняння коливань, Амплітуда коливань, Частота коливань, Фаза коливань, Початкова 

фаза, Хвильове рівняння, Амплітуда хвилі, Частота хвилі, Фаза хвилі, Бігуча хвиля, Фазова 

швидкість хвилі, Стояча хвиля, Диференціальні рівняння другого порядку у часткових похідних, 

Початкові умови, Граничні умови, Одновимірне хвильове рівняння коливань струни, Двовимірне  

хвильове рівняння коливань мембрани, Тривимірне хвильове рівняння акустичних коливань, 

Тривимірні рівняння для напруженості електричного і магнітного векторів електромагнітного поля, 

Рівняння теплопровідності, Рівняння Шредінгера, Канонічний вигляд рівняння у часткових похідних, 

Рівняння гіперболічного типу, Рівняння параболічного типу, Рівняння еліптичного типу, Метод 

Даламбера розв'язку рівняння коливань струни, Метод відокремлення змінних. 

Основні формули, теореми та закони: Теорема о лінійній залежності векторів, Теорема про 

однозначність представлення вектора через базис, Теорема про розмірність лінійного простору, 

Теорема про суму двох лінійних операторів, Формула перетворення матриці оператора при переході 

до нового базису, Формула перетворення координат вектора при переході до нового базису, 

Нерівність Шварца, Нерівність Коші, Нерівність Буняковського, Нерівність трикутника, Теорема 

Піфагора, Формули лінійного перетворення координат вектора, Формули переходу від цілиндричних 

координат до декартових, Формули переходу від сферичних координат до декартових, Формула 

коефіцієнтів Ляме в ортогональній системі координат, Теорема Остроградського-Гаусса для 

векторного поля, Перша (друга) формула Гріна, Рівняння Лапласа, Рівняння Пуассона, Рівняння 

Даламбера, Оператор Даламбера, Оператор Лапласа, Оператор Набла Гамільтона, Функція Гріна, 

вміти: 

Застосовувати загальні математичні методи розв'язку задач теоретичної фізики у своїй роботі, 

Складати диференціальні рівняння в конкретних фізичних задачах, Формулювати початкові та граничні 

умови, Визначати сталі інтегрування при інтегруванні диференціальних рівнянь з частковими похідними, 

правильно визначати межі застосування різних математичних методів фізики до аналітичного 

дослідження конкретних фізичних явищ, оцінювати ступінь вірогідності результатів, отриманих за 
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допомогою математичних методів дослідження, успішно розв’язувати конкретні задачі теоретичної 

фізики. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

Модуль 1. Математична теорія фізичного поля та суміжні питання 

Тема 1.1. Вектори і тензори у декартових координатах. 

Поняття скалярного фізичного поля. Похідна за напрямом скалярного поля. Еквіпотенціальні 

лінії (лінії рівня) скалярного фізичного поля. Градієнт скалярного поля. Векторно-диференціальний 

оператор   (Набла) Гамільтона. Поняття векторного фізичного поля. Аналітичне (алгебраїчне) 

визначення вектора. Похідна за напрямом векторного поля - тензор. Ортогональні афінні тензори 

другого рангу. Звичайний вектор - тензор першого рангу. Скаляр - тензор нульового рангу. Тензорна 

алгебра. Сума тензорів. Добуток тензора на скаляр. Операція транспонування тензора. Симетричний, 

антисиметричний тензор. Скалярний добуток тензора на вектор зліва та справа. Скалярний добуток 

двох тензорів. Тензор як оператор - аффінор. Головні напрями тензора. 

Тема 1.2. Векторний аналіз у декартових координатах. 

Деякі інтегральні формули, пов’язуючі різні види інтегралів. Формула Остроградського, 

формули Стокса і Гріна. Виведення формули Гріна, виведення формули Стокса. Векторні лінії 

векторного поля. Потік векторного поля. Дивергенція векторного поля. Теорема Остроградського для 

векторного поля. Інваріантне визначення дивергенції, її фізичний сенс. Властивості дивергенції. 

Запис дивергенції за допомогою оператора   (Набла) Гамільтона. Циркуляція векторного поля. 

Теорема Стокса для векторного поля. Ротор векторного поля. Інваріантне визначення ротора. Запис 

ротора за допомогою оператора   (Набла) Гамільтона. Повторні операції з оператором Набла. 

Тема 1.3. Теорія поля у криволінійних координатах. Коефіцієнти Ляме. 

Поняття криволінійних координат. Координатна поверхня, лінія у просторі. Ортогональна 

криволінійна система координат. Коефіцієнти Ляме. Градієнт скалярної функції в ортогональних 

криволінійних координатах. Дивергенція векторного поля в ортогональних криволінійних 

координатах. Ротор векторного поля в ортогональних криволінійних координатах. Оператор Лапласа 

в ортогональних криволінійних координатах. Градієнт, дивергенція, ротор та оператор Лапласа в 

цілиндричній та сферичній системах координат. 

Модуль 2. Лінійні оператори у лінійних просторах 

Тема 2.1. Лінійні векторні простори. 

Визначення лінійності, лінійного векторного простору. Дійсний векторний простір, 

комплексний векторний простір. Аксіоми та висновки операцій векторів у лінійному просторі. 

Лінійна залежність і незалежність векторів. Лінійна комбінація векторів. Теорема про лінійну 

залежність векторів. Поняття базису простору.  

Тема 2.2. Підпростори лінійного простору. 

Розмірність лінійного простору. Теорема про існування базису n - вимірного простору. 

Підпростори лінійного простору. Тривіальні та власні підпростори лінійного простору. Перетин і 

сума підпросторів. Пряма сума підпросторів. Розмірність суми підпросторів. Лінійні оболонки. 

Ізоморфізм лінійних просторів. 

Тема 2.3. Лінійні оператори і матриці. 

Визначення оператора у лінійному просторі. Лінійний оператор. Нульовий оператор. 

Одиничний оператор. Оператор диференціювання. Інтегральний оператор Фредгольма. Інтегральний 

оператор Вольтерра. Сума операторів. Протилежний оператор. Множення оператора на число. 

Множення операторів. Комутативні, некомутативні оператори. 

Тема 2.4. Матриця лінійного оператора у даному базисі. 

Матриця оператора в даному базисі. Дія оператора на координати вектора. Дії над матрицями. 

Тема 2.5. Обернений оператор і обернена матриця. 

Взаємозв'язок існування лівого та правого обернених операторів у скінченновимірному 

просторі. Необхідні та достатні умови існування оберненого оператора. Обернена матриця. Теорема 

про обернений оператор добутку операторів. Теорема про обратимість оператора, що переводить 
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базис у базис. Перетворення матриці оператора при переході до нового базису. Перетворення 

координат вектора при зміні базису. 

Тема 2.6. Інваріантні підпростори та власні вектори лінійного оператора. 

Поняття інваріантного підпростору відносно даного оператора. Власні вектори і власні 

значення оператора. Теорема про підпростір власних векторів оператора. Власний підпростір 

оператора, відповідний даному його власному значенню. Геометрична кратність власного значення 

оператора. Теорема про лінійну незалежність власних векторів. 

Тема 2.7. Знаходження власних векторів і власних значень лінійного оператора у 

скінченновимірному просторі. 

Характеристичне рівняння відносно власного значення оператора. Характеристичний 

визначник матриці оператора. Спектр оператора. Алгебраїчна кратність власного значення 

оператора. Інваріантність характеристичного визначника матриці оператора. Алгоритм знаходження 

власних значень і власних векторів оператора, заданого матрицею. Матриця оператора у власному 

базисі. 

Тема 2.8. Унітарні та евклідові лінійні простори. 

Визначення унітарного простору. Норма вектора. Нерівність Шварца. Нерівність Коші. 

Нерівність Буняковського. Евклідів простір. Властивості норми вектора. Нерівність трикутника. 

Нерівність Мінковського. Нормований простір. 

Тема 2.9. Ортогональний базис в унітарному просторі. 

Ортогональність векторів. Теорема Піфагора в унітарному просторі. Ортогональний, 

ортонормований базис. Метод ортогоналізації базису Шмідта. Метричний простір. Повний простір. 

Поняття про гільбертовий простір. 

Тема 2.10. Приведення квадратичних форм до канонічного вигляду в евклідовому просторі. 

Квадратична форма. Діагональна квадратична форма канонічного вигляду. Самоспряжений 

оператор. Ортогональна матриця. Ортогональний оператор. Квадратична форма в ортонормованому 

базисі з власних векторів відповідного оператора. Закон інерції дійсних квадратичних форм. 

Модуль 3. Вибрані питання диференціальних рівнянь математичної фізики 

Тема 3.1. Класифікація лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з частинними 

похідними. 

Головна частина рівняння. Спрощення головної частини рівняння, приведення її до 

канонічного вигляду. Вимога симетричності (ермітовості) матриці головної частини рівняння. 

Класифікація лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з частинними похідними за 

знаками діагональних коефіцієнтів канонічної форми матриці головної частини рівняння. Еліптичні, 

гіперболічні, ультра гіперболічні та параболічні рівняння. Рівняння Лапласа, Пуассона, Гельмгольца, 

Даламбера, теплопровідності. 

Тема 3.2. Ідея методу Фурьє (відокремлення змінних) розв’язку лінійних диференціальних 

рівнянь другого порядку з частинними похідними. Одновимірна задача вільних малих поперечних 

коливань обмеженої струни. 

Пошук розв’язку задачі у вигляді розкладу по власним векторам оператора матриці головної 

частини рівняння. Змішана задача з початковими та граничними умовами. Доведення ермітовості та 

знаковідємності оператора 
2

2

ˆ
dx

d
A   з нульовими граничними умовами. Отримання власних значень і 

власних функцій оператора Â . Пошук розв’язку задачі у вигляді розкладу по ним. Звичайне 

диференціальне рівняння 2-го порядку для коефіцієнтів розкладу. 

Тема 3.3. Загальна неоднорідна задача коливань струни. Метод позбавлення неоднорідності у 

граничних умовах. 

Зведення загальної задачі до задачі з неоднорідністю тільки у рівнянні.  Метод Фурьє для 

неоднорідної задачі коливань струни. Багатовимірні граничні задачі. Задача Коші. Крайова задача. 

Змішана задача. 

Тема 3.4. Доведення допоміжних формул. 

Перша та друга формули Гріна для тривимірного оператора Лапласа. Двовимірна формула 

Остроградського. Перша та друга формули Гріна для двовимірного оператора Лапласа. 

Тема 3.5. Знаходження власних значень і власних функцій оператора Лапласа. 
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Власні функції двовимірного оператора Лапласа з заданими граничними умовами в 

прямокутнику. Власні функції оператора Лапласа з заданими граничними умовами в паралелепіпеді.  

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. – 200 с. 

2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1966. – 724 с. 

3. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977. – 436 с. 

4. Соболев С.Л. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1966. – 443 с. 

5. Михлин С.Г. Курс математической физики. М.: 1968. – 575 с. 

6. Шилов Г.Е. Математический анализ (конечномерные линейные пространства). М.: Наука, 1969. – 

432 с. 

7. Глазман И.М., Любич Ю.И. Конечномерный линейный анализ. М.: Наука, 1969. – 476 с. 

8. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. М.: Наука, 1972. 

– 687 с. 

9. Сборник задач по уравнениям математической физики, под ред. В.С. Владимирова. М.: Наука, 1974. – 

271 с. 

10. Стеклов В.А. Основные задачи математической физики. М.: Наука, 1983. – 432 с. 

11. Курант Р. Уравнения с частніми производніми. М.: Мир, 1964. – 830 с. 

 


