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ВСТУП 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Математичні ме-

тоди і моделі в розрахунках на ЕОМ» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів, які навчаються за спеці-

альністю 145 «Гідроенергетика». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Математичні 

методи і моделі в розрахунках на ЕОМ» є набуття студентами необ-

хідних знань з питань фізичного та математичним моделюванням гід-

роенергетичних об’єктів, статистичною обробкою отриманих експе-

риментальних даних, встановленням характеру зв’язку між величина-

ми та знаходження  рівняння регресії. 

 Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Математи-

чні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ» є складовою частиною 

циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за спеці-

альністю «Гідроенергетика». Вивчення дисципліни «Гідроенергетика» 

передбачає попереднє отримання наявність ґрунтовних знань за сумі-

жними дисциплінами, що передують вивченню зазначеної дисциплі-

ни, такими як «Вища математика», «Фізика», «Гідравліка», «Основи 

інформатики», «Основи інформаційних технологій та програмування». 

Дисципліни, що будуть вивчати студенти супутньо із зазначеною дис-

ципліною наступні: «Метрологія і стандартизація», «Гідрогазодинамі-

ка», «Вимірювання і гідроенергетиці», «Технічна термодинаміка», 

«Тепломасообмін». 

 Крім вивчення вищезазначених дисциплін передбачається ці-

леспрямована робота студентів над вивченням спеціальної літератури, 

активна роботи на лекціях, лабораторних заняттях, під час самостійної 

роботи та виконання індивідуальних задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандар-

тами вищої освіти України.  

Анотація 
 Повсякденна інженерна практика чітко засвідчує, що спеціалі-

стам в галузі гідроенергетики досить часто доводиться вирішувати 

різноманітні задачі, пов’язані з фізичним та математичним моделю-

ванням гідроенергетичних об’єктів, статистичною обробкою отрима-

них експериментальних даних, встановленням характеру зв’язку між 

величинами та знаходження  рівняння регресії. 
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Дисципліна «Математичні методи і моделі в розрахунках на 

ЕОМ» є однією з тих дисциплін, які формують бакалаврів за спеціаль-

ністю 145 «Гідроенергетика». 

Дисципліна «Математичні методи і моделі в розрахунках на 

ЕОМ» має міждисциплінарний характер, який використовує сучасні 

технології навчання в поєднанні дисциплін фахової підготовки студе-

нтів з курсами гуманітарного циклу. 

 Ключові слова: метод, модель, моделювання, аналіз, вимірю-

вання.  

 

Аbstract 

 Everyday engineering practice clearly shows that specialists in the 

field of hydropower often have to solve various problems related to physi-

cal and mathematical modeling of hydropower objects, statistical pro-

cessing of experimental data obtained, establishing the nature of the rela-

tionship between the values and finding the regression equation. 

The discipline "Mathematical methods and models in calculations 

on a computer" is one of those disciplines, which form bachelors on spe-

cialty 145 "Hydropower". 

The discipline "Mathematical Methods and Models in Calculations on a 

Computer" has an interdisciplinary character, which uses modern teaching 

technologies in a combination of the disciplines of professional training of 

students with courses in the humanitarian cycle. 

 Key words: method, model, modeling, analysis, measurement. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 4,0 

Галузь знань  

14 «Електрична інжене-

рія» 

За вибором 
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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить (%): 

 для денної форми навчання – 33% до 67%; 

 для заочної форми навчання – 10% до 90%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи 

і моделі в розрахунках на ЕОМ» є формування в майбутніх бакалав-

рів, що навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика», знань з 

питань фізичного та математичним моделюванням гідроенергетичних 

об’єктів, статистичною обробкою отриманих експериментальних да-

них, встановленням характеру зв’язку між величинами та знаходжен-

ня  рівняння регресії. 

Спеціальність 

145 «Гідроенергетика» 

Модулів – 1 

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових моду-

лів – 1 
2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

не заплановано 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

4-й 4-й 

Лекції 

18 2 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,2 

самостійної робо-

ти студента – 4,1 

Рівень вищої світи: 

1 – бакалаврський 

Лабораторні 

24 10 

Самостійна робота 

78 108 

Індивідуальні завдання 

– 

Форма контролю: 

залік залік 
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 Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає в наступ-

ному: за результатами вивчення навчальної дисципліни студенти по-

винні знати: 

- основні принципи та концепції математичного моделювання гід-

ротехнічних об’єктів; 

- методи побудови математичних моделей гідротехнічних об’єктів 

та систем; 

- методи дослідження математичних моделей гідротехнічних 

об’єктів та систем; 

- методи оцінки адекватності математичних моделей; 

- математичний апарат найпоширеніших видів моделювання; 

- основні проблеми розвитку математичного моделювання та сис-

темного аналізу; 

- напрямки розвитку математичних методів та математичного мо-

делювання. 

вміти:  
- використовувати на практиці набуті знання для складати матема-

тичні моделі ; 

- аналізувати моделі, застосовуючи ЕОМ для розрахунку систем ; 

- аналізувати моделі, застосовуючи ЕОМ для дослідження систем ; 

- обґрунтовано вибирати структурні схеми систем з метою керу-

вання та регулювання; 

- формулювати основні закони поведінки систем у різних сферах – 

в гідротехніці, механіці, екології, тощо; 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Основні поняття про математичні методи та моделі. 

Поняття про математичні методи та моделі. Класифікація математич-

них методів. Історія розвитку. Класифікація розв’язків математичних 

моделей. Принципи побудови математичних моделей. Етапи матема-

тичного моделювання. Зв’язок математичного моделювання з систе-

мами автоматизованого проектування (САПР) та інформаційними 

технологіями і ресурсами, що будуються на їх основі. 

Тема 2. Основи математичних методів розв’язування прикладних 
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задач науки і техніки в цілому. 

Методи аналітичного та чисельного розв’язання систем лінійних алге-

браїчних рівнянь (СЛАР). Методи Гауса, Якобі, Зейделя. Задачі, що 

приводять до СЛАР. Методи, пов’язані зі застосуванням матричних 

процедур та дій з визначниками. LU-метод, метод оберненої матриці. 

Методи чисельного розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь, 

приклади задач. Чисельне диференціювання та інтегрування функцій. 

Задачі інтер- та екстраполяції. 

 

Тема 3. Основи розв’язування прикладних задач за допомогою 

диференціальних рівнянь. 
Загальні принципи моделювання технічних та природних систем за 

допомогою диференціальних рівнянь. Приклади задач, що потребують 

застосування похідної та дифрівнянь. Чисельні методи розв’язання 

задач. Методи Ейлера, Адамса, Рунге-Кутта та ін. Аналіз точності 

різницевих схем. Приклади застосування різних схем та їх порівняння. 

  

Тема 4. Основи математичного моделювання. Алгебраїчні моделі. 

Математичні моделі для аналізу, структурного і параметричного син-

тезу об'єкту. Основні методи аналізу розв'язків. Системи градієнтного 

типу, їх властивості. Теореми про поведінку їх розв'язків в околі кри-

тичних точок. Алгебраїчні моделі. Побудова емпіричних формул (ме-

тод найменших квадратів, метод логаріфмічного випрямлення, графі-

чний метод, метод середніх, інтерполяційні многочлени та ін. ). 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових мо-

дулів і тем  

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

всьо 

го 

у тому числі  всьо

го  

у тому числі  

л  лаб інд с. р.  л   пр  

 

інд. 

  

с.р 

1 2   3  4 5   6  7  8  9  10  11  

Модуль 1  

    Змістовий модуль 1 

Тема 1.  Основні по- 30 2 - - 18 30 - - - 26 
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няття про математичні 

методи та моделі 

Тема 2.  Основи мате-

матичних методів 

розв’язування прикла-

дних задач науки і те-

хніки в цілому. 

30 6 8 - 20 30 2 2 - 26 

Тема 3. Основи 

розв’язування прикла-

дних задач за допомо-

гою диференціальних 

рівнянь. 

30 6 8 - 20 30 - 4 - 28 

Тема 4. Основи мате-

матичного моделю-

вання. Алгебраїчні 

моделі. 

30 4 8 - 20 30 - 4 - 28 

Разом за змістовим 

модулем 1 

120 18 24 - 78 120 2 10 - 108 

ІНДЗ - - - - - - - - - - 

Усього годин 120 20 20 - 78 120 2 10 - 108 

 

5. Теми лабораторних робіт 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання  

заочна 

форма 

навчання  

1 2 3 4 

1. 
Тема 1. Основні поняття про математичні 

методи та моделі 
- - 

2. 

Тема 2.  Основи математичних методів 

розв’язування прикладних задач науки і 

техніки в цілому. 

8 2 

3. 
Тема 3. Основи розв’язування приклад-

них задач за допомогою диференціальних 
8 4 
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рівнянь. 

4. 
Тема 4. Основи математичного моделю-

вання. Алгебраїчні моделі. 
8 4 

Всього 24 10 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми на-

вчання: 

8 годин – опрацювання матеріалу лекцій, що прочитані;  

10 годин – підготовка до практичних занять;  

10 годин – підготовка до контрольних заходів; 

50 годин – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються під час аудиторних занять. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  форми на-

вчання: 

4 години – опрацювання матеріалу лекцій, що прочитані;  

10 годин – підготовка до практичних занять;  

10 годин – підготовка до контрольних заходів; 

84 години – підготовка питань, які не розглядаються під час аудитор-

них занять.  

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№  

з/

п 

Назва теми Короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання  

заочна 

форма 

навчання  

1 2 3 4  

1. Тема 1.  Основні 

поняття про матема-

тичні методи та мо-

делі. 

Історія розвитку. 

Зв’язок матема-

тичного моде-

лювання з сис-

темами автома-

тизованого про-

ектування 

18 26 

2. Тема 2.  Основи ма-

тематичних методів 

розв’язування прик-

Чисельне дифе-

ренціювання та 

інтегрування 

функцій. 

20 26 
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ладних задач науки і 

техніки в цілому. 

3. Тема 3. Основи 

розв’язування прик-

ладних задач за до-

помогою диференці-

альних рівнянь. 

Приклади засто-

сування різних 

схем та їх порів-

няння. 

20 28 

4. Тема 4. Основи ма-

тематичного моде-

лювання. Алгебраїч-

ні моделі. 

Системи градіє-

нтного типу, їх 

властивості. 
20 28 

Всього годин 78 108 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання не заплановано. 

 

8. Методи навчання 

 Під час викладання навчальної дисципліни «Математичні ме-

тоди і моделі в розрахунках на ЕОМ» використовуються інформацій-

но-ілюстративний метод навчання з застосуванням: 

- лекцій з використанням  логічно-структурних схем, у супроводі пла-

катів, слайдів, фотографій, мультимедійних презентацій;   

- лабораторних робіт шляхом розв'язуванням практичних задач за ін-

дивідуальними вихідними даними наданими для кожного студента з 

використанням персональних комп'ютерів з відповідним програмним 

забезпеченням; 

- вивчення та аналіз реальних проектів гідроенергетичних об’єктів. 

 Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни студентам 

надаються індивідуальні консультації, проводяться пояснення окре-

мих питань, бесіди, дискусії, проводяться екскурсії в гідротехнічну 

лабораторію. 

9. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводяться в за допомогою оцінки  правильності та якості під час 

виконання індивідуальних завдань з практичних занять та захисту тем 

змістового модуля. 
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Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки 

звітів з самостійної роботи та захисту розглянутих в них питань.  

Підсумковий контроль знань відбувається під час складання за-

ліку. 

Усі форми контролю включено до 100 - бальної шкали. 

 

10 . Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль та самостійна робота  

Сума 
Змістовий модуль № 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 
100 

25 25 25 25 

Т1, Т2...Т4 — теми змістового модуля. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100  

зараховано 

82–89  

74–81  

64–73  

60–63  

35–59 
 

незадовільно з можливістю повторного скла-

дання 

0–34  незадовільно з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

 

 Методичне забезпечення дисципліни «Математичні методи і 

моделі в розрахунках на ЕОМ» включає: 
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1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

“Математичні методи і моделі” для студентів спеціальності 144 „Теп-

лоенергетика” усіх форм навчання/ О. Тимейчук, В. Кузьменко. Рівне: 

НУВГП, 2017, - 22с.) 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології: На-

вч.посібник -К.: Вид. Дім “КМ Академія”,2002.-203 с. 

2. Эндрюс Дж., Мак-Лоун. Р. Математическое моделирование.- М.: 

Мир, 1979.-276с. 

Допоміжна 

1. Математическое обеспечение САПР.- М.: Наука, 1999, 532с Auto-

CAD-2000 Специальный справочник.- СПб: Питер, 2001., 690 с. 

2. Моделирование процеса переноса вещества и енергии в природных 

системах.-Новосибирск:Наука.-1984с. 

3. Моисеев Н.Н. Динамика биосферы и глобальные модели//Число и 

мысль.-Вып. 5.-М.:Знание,1982.-С.56-113. 

4. Развитие исследований по теории фильтрации в СССР(1917-

1967)//Под. ред.П.Я.Полубариновой-Кочиной.-М.:Наука,1967.-545 с. 

5. Системный подход к управлению водными ресурсами/Под. ред. 

А.Бисваса.-М.:Наука,1985.-392 с.   

6. Арнольд В.И. Теория катастроф.-М.: Наука,1990.-128 с. 

7. Бейли Н.Математика в биологии и медицине. Пер. с анг..-М.: 

Мир,1970.-326 с. 

13. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 

75)/[Електроннийресурс].–Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka http://nuwm.edu.ua/MySql/ 

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рів-

не, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libr.rv.ua/  

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


