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1. Статус дисципліни: Навчальна дисципліна "Моделювання процесів у 

плазмі" є дисципліною блоку вільного вибору студентів за освітнім рівнем 

«бакалавр» галузі знань «10. Природничі науки» зі спеціальності 

«105. Прикладна фізика та наноматеріали». 

 

2. Анотація навчальної дисципліни:  

У програмі дисципліни “Моделювання процесів у плазмі” вивчаються методи 

дослідження явищ у фізиці плазми за допомогою комп’ютерного моделювання. 

Розглядається цикл обчислювального експерименту, який включає в себе 

формулювання фізичних та математичних моделей задач, принципи побудови 

дискретних моделей, алгоритми їх розв’язку, засоби та методи побудови 

програм за допомогою пакету MatLab.  Також викладені  деякі теоретичні 

відомості, які використовуються при побудові фізичних та математичних 

моделей  задач, вибраних в якості прикладів для ілюстрації процесу 

моделювання. 

 

3. Мета навчальної дисципліни: Вивчення методів комп’ютерного 

моделювання явищ фізики плазми, зокрема методів і принципів побудови 

фізичних, математичних та дискретних моделей задач, а також  алгоритмів їх 

розв’язку.  

 

4. Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

До вивчення дисципліни «Моделювання процесів у плазмі» необхідно пройти 

підготовку і скласти іспити/заліки з таких дисциплін: 

 Вища математика (Математичний аналіз, Диференційні рівняння та теорія 

ймовірностей,  Методи математичної фізики), 

 Загальної фізики (Механіка, Молекулярна фізика, Електрика та 

магнетизм, Оптика, Атомна фізика),  

 Теоретична фізика (Статистична фізика, Електродинаміка). 

 Основи програмування, Апаратне та програмне забезпечення, Об'єктно-

орієнтовне програмування. 

 

 

5. Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

Засвоєння основних методів опису плазми – кінетичного та гідродинамічного. 

Розуміння основних видів явищ, які можуть відбуватися в плазмі. 

Знання основних застосувань плазми. 

Розуміння основних методів експериментальної діагностики плазми. 

Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 



використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 6. Здатність брати участь у обробленні та оформленні результатів 

експерименту 

ФК 7. Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, 

інженерії та комп’ютерних технологій. 

ФК 9. Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та 

математичного моделювання для опису фізичних об'єктів, пристроїв та 

процесів. 

ФК 10. Здатність використовувати знання про фізичну природу об’єктів у 

роботах по створенню нових приладів, апаратури, матеріалів і речовин, зокрема, 

наноматеріалів. 
 

 

6.  Результати навчання за дисципліною:  

 
 

Результат навчання 
 

 

 

 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та пороговий 

критерій оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

1 

 

студент повинен 

знати: 

   

1.1 

Методи побудови 

різницевих моделей для 

рівнянь гідродинаміки   

лекційні заняття 

Залік 

колоквіум, завдання для самостійної 

роботи 

Д

60 

1.2 

Алгоритми числового 

розв’язку різницевих 

аналогів гідродинамічних 

рівнянь, що описують 

процеси у фізиці плазми  

лекційні заняття 
Залік 

колоквіум, завдання для самостійної 

роботи 

3

30 

1.3 

Методи моделювання 

елементарних процесів у 

нерівноважній плазмі   

лекційні заняття Залік 

колоквіум, завдання для самостійної 

роботи 

3

30 

2 

студент повинен 

вміти: 

 

 

 
д

 40 

2.1 

Формулювати 

математичні моделі для 

описання процесів у 

плазмі   

Лабораторні роботи, 

лекційні заняття 

Залік 

колоквіум, завдання для самостійної 

роботи 

1

10 

2.2 

Записувати дискретні 

аналоги вихідних 

диференціальних рівнянь 

та знаходити їх розв’язок 

Лабораторні роботи, 

лекційні заняття 

 

Залік 

колоквіум, завдання для самостійної 

роботи 

1

10 

2.3 Створювати програми в Лабораторні роботи,  2



пакеті MatLab для 

моделювання процесів у 

плазмі 

лекційні заняття Залік 

колоквіум, завдання для самостійної 

роботи 

20 

3 комунікація: 
Лабораторні роботи колоквіуми д

о 5 

3.1 

Здатність грамотно 

будувати наукову 

комунікацію як в усній 

так і письмовій 

формах, підбирати 

правильну 

термінологію 

Лабораторні роботи колоквіуми 5 

4 
автономність та 

відповідальність: 

Лабораторні роботи  д

о 5 

4.1 

Здатність до 

самостійного пошуку 

наукової літератури 

або інших джерел 

інформації для 

розв’язання 

поставленої перед 

студентом задачі 

Лабораторні роботи  5 

 

 

7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
Програмні результати 

навчання (назва) 

ЗНАННЯ (код 1) УМІННЯ (код 2)   

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 
ПРН 1 Розуміти предметну область 

сучасної прикладної фізики та 

математики. 

+ + +     + 

ПРН 2 Знати основи технологій та 

методів дослідження властивостей 

речовин і матеріалів, включаючи 

наноматеріали. 

   + + +   

ПРН 7 Вміти застосовувати фізичні, 

математичні та комп'ютерні моделі 

для дослідження фізичних явищ, 

приладів і наукоємних технологій. 

   + + +   

ПРН 8 Розуміти фізичні основи 

створення нових приладів, 

апаратури, обладнання, матеріалів 

(включаючи наноматеріали), 

речовини, технологій. 

 + +    +  

8. Схема формування оцінки 

8.1. Форми оцінювання  

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами складання колоквіумів та виконання лабораторних робіт. Внесок 

результатів навчання у підсумкову оцінку, за умови їх опанування на 

належному рівні: 

1. результати навчання 1.1 – 1.3 [знання] – до 45 %; 

2. результати навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 45%; 

3. результати навчання 3.1 [комунікація] – до 5%; 

4. результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%. 



Форми оцінювання: 

1. семестрове оцінювання: Навчальний семестр має два змістовних модулі. Один 

пов’язаний з лекційним курсом, після завершення якого проводиться 

колоквіум. Другий модуль пов’язаний з виконанням лабораторних робіт. 

Оцінювання цього модуля проводиться на основі звітів про виконання 

лабораторних робіт. Обов’язковим для допуску до заліку є отримання не менше 

35 балів семестрового рейтингу. 

2. підсумкове оцінювання (у формі заліку): форма заліку – письмово-усна. 

Білет для заліку складається з 2 питань, питання оцінюються по 20 балів. 

Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення 

позитивної оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, оцінка 

за іспит не може бути меншою за 25 балів. 

3. умови допуску до підсумкового заліку: умовою допуску до заліку є 

отримання студентом сумарно не менше, ніж 35 балів за семестр. Студенти, 

які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, для одержання 

допуску до заліку обов’язково повинні написати додаткову контрольну роботу 

або скласти колоквіум. 

 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 

перескладання модульних контрольних робіт та колоквіумі здійснюються у 

відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті" 

8.2. Організація оцінювання; 

Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота 
Кількість балів 

Min. – 9 Max. – 15 
Колоквіум 1 10 20 

Лабораторні роботи 25 40 

 

Орієнтований графік оцінювання: 

Форма оцінювання 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 

Колоквіум 1 травень 

Звіти з лабораторних робіт квітень, травень 

Залік травень 

 

Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі заліку: 

Значення Змістовні модулі Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 35 25 60 

Максимум 60 40 100 

 



8.3. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100% 
Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 
Незадовільно / Fail 0-59% 

 

9. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних 

занять 

 

№  Тема 
Кількість 

годин 

(лекції) 

Контрольні 

роботи 

1 Предмет та мета курсу. Цикл обчислювального 

експерименту. Роль комп’ютерів в розвитку фізичної 

теорії. Основи методу кінцевих різниць. Побудова 

різницевих схем. Аналіз стійкості. Дифузія та 

дисперсія на різницевій сітці  

 

2  

2 Розширення в вакуум згустків повністю іонізованої 

плазми. Фізична та математична моделі задачі.  

Метод числового розв’язку. Побудова дискретної 

моделі.  

2 

 

3 Алгоритм розрахунку задачі. Метод числового 

розв’язку рівняння Пуассона. Аналіз отриманих 

результатів. 

 

2  

4 Моделювання розширення плазмового струменю в 

вакуум методом крупних частинок.  Фізична модель 

задачі. Система математичних рівнянь та крайових 

умов. Побудова дискретної моделі методом 

“крупних частинок”. Етапи Ейлера та Лагранжа. 

Заключний етап. Алгоритм розв’язку задачі.  

4  

5 Моделювання високочастотного розряду в рамках 

гібридної моделі. Система гідродинамічних рівнянь 

для іонів та повільних електронів. Рівняння 

Пуассона для визначення потенціалу електричного 

поля. Метод Монте-Карло для визначення іонізації 

атомів швидкими електронами. 

4 

 

 Всього 14 Колоквіум  

Лабораторні роботи  

1 Моделювання розширення плазми у вакуум в 

наближенні її квазінейтральності та ізотермічності 

електронів.  

  



2 Розв’язати рівняння Пуассона у випадку заданої 

концентрації іонів та розподілу Больцмана для 

електронів.  

  

3 Моделювання адіабатичного розширення осе-

симетричного струменю газу.  

  

4 Моделювання релаксації плазми в між-електродному 

проміжку в післясвітінні газового розряду. 

  

5 Моделювання приелектродного шару   

 Всього 28  
 

 

Кредити    3 

Лекції     14 год. 

Лабораторні роботи                     28 год. 

Модульні контрольні роботи 1 

Самостійна робота   48 год. 

Форма заключного контролю  залік 
 

 

   Самостійна робота студентів 

 

 Тема СРС Джерело 

інформації 

1.  Схема Шарфеттера-Гуммеля для апроксимації 

рівнянь параболічного типу. 

[1] 

2.  Обчислення потоків енергії на сферичну пилову 

частинку в плазмі низького тиску 

[5] 

3.  Побудова різницевих схем для рівнянь 

гіперболічного типу 

[1], [2] 

4.  Основні елементи мови програмування та 

візуалізація даних в системі MatLab. 

[9] 

 

5.  Ітераційні методи розв’язку 2-х вимірного рівняння 

Пуасона. 

[4] 
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