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ВСТУП 

 

 Програма навчальної дисципліни “Використання ПК у наукових дослідженнях” 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» спеціальності «104 – фізика та астрономія», спеціалізації «фізика». 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – набуття студентами знань та навичок, 

необхідних для роботи з програмами для математичних обчислень фізичних процесів і 

явищ. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – засвоїти основні прийоми роботи у 

математичному програмному пакеті Mathcad,  необхідні для математичних обчислень та 

моделювання фізичних процесів і явищ. 

 

1.3. Кількість кредитів – 4. 

 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й  

Семестр 

7-й  

Лекції 

не передбачено навчальним планом  

Практичні, семінарські заняття 

48 год.  

Лабораторні заняття 

не передбачено навчальним планом  

Самостійна робота 

72 год.  

Індивідуальні завдання  

курсова робота 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: основні прийоми роботи у математичному програмному пакеті Mathcad, 

необхідні для математичних обчислень та моделювання фізичних процесів і явищ. 

вміти: застосовувати здобуті знання для математичних обчислень та моделювання 

фізичних процесів і явищ. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

Розділ 1. Знайомство з робочим середовищем програмного пакету Mathcad 

Тема 1. Основні концепції роботи: робочий лист, формули, сталі, змінні, оператори, 

функції, послідовності. 

 

Розділ 2. Робота з даними у Mathcad 

Тема 1. Введення даних. Таблиці. Експорт (імпорт) даних у файли (з файлів). 

 

Розділ 3. Робота з функціями та графіками у Mathcad 

Тема 1. Створення функцій. Побудування графіків. Двовимірні графіки: у декартових 

координатах; у полярних координатах. Інтерполяція. 

Тема 2. Тривимірні графіки: поверхневі; контурні; точкові. 

 

Розділ 4. Робота з векторами та матрицями у Mathcad 

Тема 1. Способи створення матриць. Математичні обчислення з використанням 

матриць як змінних у лінійній алгебрі. Зворотні та транспоновані матриці. 

Добутки матриць. 

Тема 2. Обчислення з використанням матриць поелементно. Вкладення матриць в 

елементи інших матриць 

 

Розділ 5. Розв’язання алгебраїчних рівнянь та систем рівнянь у Mathcad 

Тема 1. Розв’язання єдиного алгебраїчного рівняння однієї змінної з використанням 

відповідних функцій. 

Тема 2. Розв’язання систем алгебраїчних рівнянь за допомогою блоків розв’язання. 

 

Розділ 6. Чисельне розв’язання диференційних рівнянь та систем рівнянь у Mathcad 

Тема 1. Розв’язання єдиного диференційного рівняння однієї змінної з використанням 

відповідних функцій. 

Тема 2. Розв’язання систем диференційних рівнянь за допомогою блоків розв’язання. 

 

Розділ 7. Побудова двовимірних та тривимірних схем у Mathcad 

Тема 1. Побудова відрізків прямих та інших параметричних функцій на двовимірному 

графіку. 

Тема 2. Параметричні криві та параметричні поверхні у тривимірному графіку. 

 

Розділ 8. Елементи програмування у Mathcad 

Тема 1. Програмні блоки у формулах Mathcad. Умовний оператор. Цикли, їх різновиди. 

 

Розділ 9. Символьні обчислення у Mathcad 

Тема 1. Команди перетворення символьних виразів. 

 

Розділ 10. Математична обробка зображень у Mathcad 

Тема 1. Матричне представлення зображень. Імпорт та експорт зображень у Mathcad. 

Математична обробка зображень при обробці окремих пікселей, зокрема зміна 

яскравості та контрастності, робота з кольорами. 

Тема 2. Обробка зображень в цілому, зокрема перетворення Фур’є та видалення деяких 

просторових частот (усунення шумів тощо). 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п л. інд. с. р. л п л. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Знайомство з робочим середовищем програмного пакету Mathcad 

Тема 1. 3  3          

Разом за розділом 1 3  3          

Розділ 2. Робота з даними у Mathcad 

Тема 1. 3  3          

Разом за розділом 2 3  3          

Розділ 3. Робота з функціями та графіками у Mathcad 

Тема 1. 8  3   5       

Тема 2. 8  3   5       

Разом за розділом 3 16  6   10       

Розділ 4. Робота з векторами та матрицями у Mathcad 

Тема 1. 8  3   5       

Тема 2. 8  3   5       

Разом за розділом 4 16  6   10       

Розділ 5. Розв’язання алгебраїчних рівнянь та систем рівнянь у Mathcad 

Тема 1. 8  3   5       

Тема 2. 8  3   5       

Разом за розділом 5 16  6   10       

Розділ 6. Чисельне розв’язання диференційних рівнянь та систем рівнянь у Mathcad 

Тема 1. 8  3   5       

Тема 2. 8  3   5       

Разом за розділом 6 16  6   10       

Розділ 7. Побудова двовимірних та тривимірних схем у Mathcad 

Тема 1. 8  3   5       

Тема 2. 8  3   5       

Разом за розділом 7 16  6   10       

Розділ 8. Елементи програмування у Mathcad 

Тема 1. 9  3   6       

Разом за розділом 8 9  3   6       

Розділ 9. Символьні обчислення у Mathcad 

Тема 1. 9  3   6       

Разом за розділом 9 9  3   6       

Розділ 10. Математична обробка зображень у Mathcad 

Тема 1. 8  3   5       

Тема 2. 8  3   5       

Разом за розділом 10 16  6   10       

Усього годин  120  48   72       
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4. Теми семінарських (практичних) занять 

 

Див. п.2. 

 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Побудувати параметричний 2D графік, що відображає одночасні 

задані коливання у двох ортогональних напрямках 

5 

2 Побудувати 3D графік, що відображає перетин двох заданих 

поверхонь 

5 

3 Обчислити задану матричну оптичну характеристику середовища 

з використанням математичних операцій над матрицями 

5 

4 Обчислити задану матричну оптичну характеристику середовища 

з використанням математичних операцій над елементами матриць 

5 

5 Розв’язати алгебраїчне рівняння однієї змінної з використанням 

відповідної функції Mathcad для розв’язання рівнянь 

5 

6 Розв’язати надану систему алгебраїчних рівнянь за допомогою 

блока розв’язання 

5 

7 Розв’язати диференційне рівняння однієї змінної з використанням 

відповідної функції Mathcad для розв’язання рівнянь 

5 

8 Розв’язати надану систему диференційних рівнянь за допомогою 

блока розв’язання 

5 

9 Створити 2D графік, який є зображенням наданої оптичної схеми 5 

10 Створити 3D графік, на якому зображений заданий тривимірний 

об’єкт (призма, правильний багатогранник тощо) 

5 

11 Написати програму з використанням програмного блоку, яка 

обробляє набір даних з використанням операторів циклу та 

умовного оператора 

6 

12 Розкласти наданий алгебраїчний вираз,спростити його та зібрати 

по заданій змінній 

6 

13 Написати програму, що змінює яскравість та контрастність 

зображення так, щоб найменш/найбільш яскраві точки досягли 

граничної яскравості, відповідно 0 та 100. 

5 

14 Видалити шуми з наданого зображення, використавши 

розкладення у ряд Фур’є по просторових частотах 

5 

 Разом  72 
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6. Індивідуальні завдання 

 

№ 

з/п 

Теми курсових робіт 

1 Побудування тривимірного графіку, що зображує заломлення променю світла 

прозорим тривимірним об’єктом (призмою/циліндром/сферою) 

2 Розв’язання системи диференційних рівнянь типу Лотткі–Вольтерра (хижак–

жертва) 

3 Обчислення параметрів періодичної структури по її мікрофотографії 

4 Обчислення відбивання багатошарового діелектричного деркала із 

застосуванням матриць шарів 

5 Обчислення пропускання вузькосмугового світлофільтра із застосуванням 

матриць шарів 

6 Отримання сталих розповсюдження хвилеводних мод шляхом розв’язання 

характеристичного рівняння хвилеводу 

7 Видалення шумів з зображення з використанням Фур’є-розкладання по 

просторових частотах 

8 Обчислення характеристик шарів, необхідних для просвітлення поверхні 

9 Побудування картини інтерференції світла від двох когерентних джерел 

10 Побудування картини дифракції білого світла на щілині 

11 Побудування індикатриси нормалей для середовища із двопроменезаломленням 

12 Розв’язання системи диференційних рівнянь, що описує трихвильову/чотири-

хвильову взаємодію у нелінійному оптичному середовищі 

 

7. Методи контролю 

1. Курсова робота. 

2. Залік. 

 

8. Схема нарахування балів 

  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 
Залікова 

робота 
Сума 

Р
о
зд

іл
 1

 

Р
о
зд

іл
 2

 

Р
о
зд

іл
 3

 

Р
о
зд

іл
 4

 

Р
о
зд

іл
 5

 

Р
о
зд

іл
 6

 

Р
о
зд

іл
 7

 

Р
о
зд

іл
 8

 

Р
о
зд

іл
 9

 

Р
о
зд

іл
 1

0
 Індивіду-

альне 

завдання 

(курсова 

робота) 

Разом 

  

          20 20 80 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70 – 89 добре  

50 – 69 задовільно  

1 – 49 незадовільно не зараховано 
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9. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Кирьянов Д. Mathcad 14 - СПб.:  БХВ–Петербург, 2007. – 704 с. 

 

Допоміжна література 

 
1. Вбудований довідник математичного програмного пакету Mathcad 

 
10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
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