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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Чисельні методи механіки суцільних середовищ” складена 

відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки  

_________________магістр  ____________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

спеціальності (напряму) ____113 - Прикладна математика__________________ 

спеціалізації _________________________________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Чисельні методи механіки суцільних 

середовищ” є засвоєння теоретичних основ сучасних методів чисельних розрахунків для 

задач механіки суцільних середовищ, формування у студентів практичних навичок 

застосування методу скінчених елементів для чисельного розв’язання прикладних задач 

механіки суцільних середовищ. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Чисельні методи механіки суцільних 

середовищ” є вивчення студентами основних теоретичних відомостей та набуття 

практичних навичок розв’язання конкретних задач механіки суцільних середовищ, 

формування вміння використовувати прикладні пакети програм для розв’язання задач 

механіки рідини та твердого де формівного тіла методом скінчених елементів. 

 

1.3. Кількість кредитів  – 6   
 

         1.4. Загальна кількість годин  – 180  
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

                               1-й     
йй –й6-й 

-й 

Семестр 

                          2-й    -й 

Лекції 

                            32 год. Год
. Практичні, семінарські заняття 

                           32 год. Год
. Лабораторні заняття 

 . 

Самостійна робота 

                             116    
6год. 

Год
.                                      у тому числі індивідуальні завдання 

год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

Знати: 

1. сучасні обчислювальні методи, які використовуються при розв’язанні прикладних 

задач механіки суцільних середовищ; 

2. знати методи спрощування прикладних задач механіки суцільних середовищ та задач 

математичної фізики; 

3. сучасні мови програмування і прикладні пакети, які використовуються при роботі на 

ПК; 

4. засоби розробки моделі фізичного процесу; 
 

Вміти:           
1. сформулювати математичну задачу, яка описує складний процес, що протікає в 

суцільному середовищі, з метою вибору оптимального чисельного метода;  

2. використовувати свої знання для розробки нового чисельного метода та його 

обґрунтування у кожному конкретному випадку; 

3. розробляти програмне забезпечення для рішення кожної конкретної задачі та 

використовувати його на сучасних ПК. 

   

2.  Тематичний план навчальної дисципліни. 
 

Розділ 1. Задачі механіки суцільних середовищ та чисельні методи їх розв’язання. 

          

Тема 1.  Фізична постановка і математичне формулювання задач механіки суцільних 

середовищ. 

         

Тема 2.  Методи розв’язання стаціонарних і нестаціонарних задач математичної фізики. 

        

Тема 3.  Варіаційні методи рішення крайових задач. 

         

Тема 4.  Сіткові методи: основні поняття теорії різницевих схем (шаблон, різницевий 

оператор, апроксимація, збіжність, стійкість). Способи побудови різницевих схем 

(консервативні різницеві схеми, інтегро-інтерполяційний метод). 

 

Розділ 2. Метод скінчених елементів розв’язання задач механіки суцільних 

середовищ. 

 

Тема 5. Наближені методи, де використовуються метод скінчених елементів. 

Одновимірні, двовимірні та тривимірні задачі. Скінчені елементи, базисні функції, 

матриця жорсткості.   

 

Тема 6.  Метод скінчених елементів. Збіжність, апроксимація,   коректність, стійкість.  

 

Тема 7.  Скінченно-елементна постановка задач для рівнянь еліптичного типу. Задачі 

фільтрації рідини.  

 

Тема 8.  Скінченно-елементна постановка задач для рівнянь параболічного типу. Задачі 

теплопровідності. 

 

Тема 9.  Скінченно-елементна постановка задач для рівнянь гіперболічного типу. Задачі 

коливання та розповсюдження хвиль. 
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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 лаб інд ср  л п лаб інд ср 

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

Розділ 1.  Дисперсійний аналіз. Множинна лінійна регресія 

Тема 1. Фізична 

постановка і 

математичне 

формулювання задач 
механіки суцільних 

середовищ 

22 4 4   14       

Тема 2. Методи 

розв’язання 

стаціонарних і 

нестаціонарних задач 

математичної фізики 

22 4 4   14       

Тема 3. Варіаційні 

методи рішення 

крайових задач 

23 4 4   15       

Тема 4.  Сіткові 

методи: основні 

поняття теорії 

різницевих схем 

23 4 4   15       

Разом за розділом 1 90 16 16   58       

Розділ 2.  Аналіз часових рядів. 

Тема 5. Наближені 

методи, де 

використовуються 

метод скінчених 

елементів 

19 4 4   11       

Тема 6. Метод 

скінчених елементів. 

Збіжність, 

апроксимація,   

коректність, стійкість 

18 3 3   12       
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Тема 7. Скінченно-

елементна постановка 

задач для рівнянь 

еліптичного типу. 

Задачі фільтрації 

рідини 

17 3 3   11       

Тема 8. Скінченно-

елементна постановка 

задач для рівнянь 

параболічного типу. 

Задачі 

теплопровідності 
  

18 3 3   12       

Тема 9. Скінченно-

елементна постановка 

задач для рівнянь 

гіперболічного типу. 

Задачі коливання та 

розповсюдження 

хвиль 

18 3 3   12       

 Р

Разом за розділом  2 
90 16 16   58       

 У

Всього годин 
180            32 32   116        

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фізична постановка і математичне формулювання задач механіки 

суцільних середовищ.   

3 

2 Розв’язання звичайного диференціального рівняння методом 

скінчених елементів 

3 

3 Розв’язання одновимірної задачі теплопровідності 3 

4 Визначення геометрії в задачах механіки суцільних середовищ 3 

5 Задача о ламінарній течії нестисливої рідини по каналу з уступом 3 

6 Задача о турбулентній течії нестисливої рідини по каналу з 

уступом 

3 

7 Контрольна робота 4 

8 Задача стаціонарної течії стисливого газу по трубці зі звуженням 3 

9 Тривимірна задача обтікання трикутного крила 3 

10 Двовимірна задача обтікання крилового профілю 4 

 Разом 32 
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5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види , зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашніх завдань з теми «Ламінарна течія рідин по 

каналу складної форми» 

 

29 

2 Виконання домашніх завдань з теми «Ламінарне обтікання 

аеродинамічного профілю та розрахунки коефіцієнтів опору і 

підйомної сили» 

29 

3 Виконання домашніх завдань з теми «Турбулентна течія рідин по 

каналу складної форми» 

29 

4 Турбулентне обтікання а Виконання домашніх завдань з теми 

«аеродинамічного профілю та розрахунки коефіцієнтів опору і 

підйомної сили» 

29 

 Разом  116 
 

6. Індивідуальні  завдання  
 

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

8. Методи контролю 
 

– Перевірка виконання домашніх завдань 
– Проведення іспиту. 

 
9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 
Екзамен 

(залікова 

робота) 

 
 

 
Сума 

 

 
 

Розділ 1 

 

 
 

Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

 
 

Індивідуальне 

завдання 

 

 
 

Разом 

Т1–Т6 
Т2 

Т7–Т12 
Т4 

           

25 25          10  60 40 100 

Т1, Т2 …  – теми розділів. 
 

 

Шкала  оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з 

декількома незначними помилками, або з однією – двома значними 

помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  

 
 

 10. Рекомендована література 

Основна література 

 

1. Кізілова Н.М., Ромашов Ю.В. Розрахунок стрижневих конструкцій методом 

скінченних елементів. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з курсу «Метод скінченних елементів» для студентів спеціальності 

«прикладна математика». Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. - 2016. - 88 с.  

2. Кізілова Н.М., Ромашов Ю.В. Метод скінченних елементів у розв’язанні внутрішніх 

та зовнішніх задач обтікання. Методичні рекомендації до практичних занять та 

самостійної роботи з курсу «Метод скінченних елементів» для студентів 

спеціальності «Прикладна математика» (спеціалізація «Комп’ютерна механіка»). 

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. - 2017. - 48 с.  

3. Кізілова Н.М. МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ 

МЕХАНІКИ РІДИНИ І ГАЗУ. Методичні рекомендації до практичних занять та  

самостійної роботи з курсу «Чисельні методи механіки суцільних середовищ»  для 

студентів спеціальності «Прикладна математика». Харків: ХНУ ім.В.Н.Каразіна. - 

2020. - 64с. 

4. Попова Л.Н. Компьютерное моделирование в механике. Учебное пос. Харьков:Изд-

во ХНУ. - 2002. - 33с. 
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5. Гавурин М.К. Лекции по методам вычислений. М.: Наука, 1971.-248 с. 

6. Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. М.: Наука, 1979.-512 

с. 

7. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. Новосибирск: "Наука" 

Сибирское отделение, 1973.-352 с. 

8. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. М.: Мир.-1980.-616 с. 

9. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. М.: Мир.-1986.-318 с. 

10. Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н Вычислительные методы линейной алгебры. Госиздат, 

М.: ФМЛ.-1960.-656 с. 

 

Допоміжна література 

 

1. Моисеев Н.Н., Румянцев В.В. Динамика тела с полостями, содержащими жидкость. 

М.: Наука, 1965. 

 

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

забезпечення 
 

1. http://theormech.univer.kharkov.ua/mke_plan.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://theormech.univer.kharkov.ua/mke_plan.html

