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1. Мета дисципліни – полягає в опануванні студентами системи комп’ютерної математики Maple, 

а саме в отриманні навичок символьних і числових розрахунків для вирішення математичних і 

фізичних задач та візуального представлення отриманих результатів. Також в освоєнні засобів і 

методів програмування у Maple. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Успішне опанування курсів: Математичний аналіз, Аналітична геометрія та лінійна алгебра, 

Диференціальні рівняння, Методи математичної фізики, Програмування. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

В рамках навчальної дисципліни «Методи програмування у фізиці» вивчаються засоби системи 

комп’ютерної математики Maple для символьних перетворень математичних виразів, аналітичного 

та числового розв’язування рівнянь та систем алгебраїчних рівнянь, задач математичного аналізу, 

аналітичної геометрії та лінійної алгебри, візуалізації та аналізу даних. Засоби аналітичного та 

числового розв’язування звичайних диференціальних рівнянь їх систем, рівнянь у частинних 

похідних і візуалізації розв’язків у вигляді графіків, фазових портретів чи анімацій. Також 

вивчаються засоби програмування в Maple, зокрема створення власних функцій та процедур, 

умовний оператор, цикли, запис даних у файл та зчитування. Окрім математичних задач, 

отримання навичок роботи у Maple закріплюється розглядом задач із різних розділів фізики, або 

задач, які виникають у студентів підчас виконання дипломних робіт. 

4. Завдання (навчальні цілі): Студент повинен знати основні команди і функції системи 

комп’ютерної математики Maple та вміти створювати в Maple програми для розв’язування та 

аналізу аналітичним та числовими методами різного роду фізичних задач, які сформульовані у 

математичному вигляді. Вміти представити отримані результати у графічному вигляді. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати команди і функції системи 

комп’ютерної математики Maple для 

розв’язування задач математичного 

аналізу, аналітичної геометрії, звичайних 

диференціальних рівнянь і математичної 

фізики а також для візуалізації та аналізу 

даних. 

Лекції Модульна контрольна 

робота 

20 

1.2 Знати засоби програмування в середовищі 

Maple, зокрема для створення власних 

функцій та процедур, для запис даних у 

файл та зчитування, умовний оператор і 

цикли. 

Лекції Модульна 

контрольна робота 

20 

2.1 Вміти створювати в Maple програми для 

розв’язування математичних задач. Вміти 

представити отримані результати у 

графічному вигляді. 

Лабораторні 

роботи 

Захист 

лабораторних робіт 

10 

2.2 Вміти створювати в Maple програми для 

розв’язування та аналізу аналітичним та 

числовими методами фізичних задач, які 

сформульовані у математичному вигляді.  

Лабораторні 

роботи 

Захист 

лабораторних робіт 

10 

 



4 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

      

      

      

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота з 1-ї теми: РН 1.1. – 20/12 балів 

2. Лабораторні роботи: РН 2.1. – 10/6 балів 

3. Модульна контрольна робота з 2-ї теми: РН 2.1. – 20/12 балів 

4. Лабораторні роботи: РН 2.2. – 10/6 балів 

- підсумкове оцінювання у формі екзамену:  

форма проведення – виконання завдань за комп’ютером, всього 8 завдань; 

форма оцінювання – кожне завдання оцінюється у 5 балів; 

максимальна кількість балів – 40; 

результати навчання які оцінюються – вміння створювати в Maple програми для 

розв’язування математичних та фізичних задач 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути 

меншою 24 балів. 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку 

оцінювання).   

Модульна контрольна робота з 1-ї теми проводиться у середині семестру, а з 2-ї теми на 

передостанній лекції, захист лабораторних робіт відбувається впродовж семестру. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і лабораторних робіт. 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
лабора

торні 
Самостійна 

робота 

Назва розділу чи частини 1(якщо здійснюється поділ)  

1 
Вступ до системи комп’ютерної математики Maple. 

Короткий огляд основних можливостей. 
2 1 4 

2 
Символьні алгебраїчні перетворення. Розв’язування 

алгебраїчних рівнянь та систем.  
2 1 4 

3 Задачі математичного аналізу. 2 1 4 

4 Задачі лінійної алгебри. 2 1 4 

5 Графіка та анімація в Maple. Спеціальні функції. 2 1 4 

6 Задачі аналітичної геометрії. 2 1 4 

7 
Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь та їх 

систем. 
2 2 4 

8 Модульна контрольна робота 1. 2  2 

Частина 2  Назва (за наявності) 

9 Програмування в середовищі Maple. 2 1 4 

10 
Методи якісного аналізу систем диференціальних 

рівнянь першого порядку. 
2 1 4 

11 
Розв’язування диференціальних рівнянь в частинних 

похідних. 
2 1 4 

12 Візуалізація в Maple орбіталей атома гідрогену. 2 1 4 

13 
Базисні функції гауссового типу. Енергія основного 

стану атома гідрогену. 
2 1 4 

14 
Дослідження властивостей базисних функцій STO-3G 

та 3-21G 
2 1 4 

15 Аналіз функціональних залежностей та аналіз даних 2 2 4 

16 Модульна контрольна робота 2 2  2 

 ВСЬОГО1 32 16 60 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 108 год., в тому числі: 

Лекцій – 32 год. 

Лабораторні заняття - 16 год. 

Консультації - 1 год. 

Самостійна робота - 60 год. 

 

9. Рекомендовані джерела2: 

Основна: (Базова) 

1. Дьяконов В. П. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах. – М.: ДМК-Пресс, 2011. – 

800 с. 

2. А. Н. Васильев Maple 8. Самоучитель. – К: Диалектика, 2003. – 352 с. 

3. В.П. Дьяконов. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании. М.: СОЛОН-Пресс, 2006. – 

720 с. 

 

                                           
1  У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і 

лабораторних занять зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари). 
2  В тому числі Інтернет ресурси 
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Додаткова: 

4. А.Ф. Филиппов Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Ижевск: НИЦ «Регулярная 

и хаотическая динамика», 2000. – 176 с. 

5. Б.П. Демидович Сборник задач и упражнений по математическому анализу – М.:"ЧеРо", 1997. – 

624 с. 

6. В.З. Аладьев. Основы программирования в Maple. – Таллинн, 2006. – 301 с. 

7. О.А. Сдвижков Математика на компьютере: Maple 8. – М: СОЛОН-пресс, 2003. – 176 с. 

8. Цыганов. А. В. Курс лекций Квантовая механика с Maple. Санкт-Петербург, 2000. 

http://www.exponenta.ru/educat/systemat/tsiganov/00.asp 

9. Егоров А.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения и система Maple. — М.: СОЛОН-

Пресс, 2016. – 392 с. 

10. Барановский В. И. Квантовая механика и квантовая химия: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с. 

 


