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ВСТУП 

 Програма навчальної дисципліни “Алгоритми та методи в задачах 
фільтраційної консолідації ”  складена відповідно до освітньо-наукових 

програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є перелік питань, розгляд 
яких становить передумови для успішної роботи над науковим дослідженням та 
які стосуються,зокрема, мережах алгоритмів та методів, що застосовуються в 
задачх фільтраційної консолідації.. Результатом вивчення дисципліни є 
готовність здобувача до застосовувати вивчені алгоритми та методи при 
проведенні свого дисертаційного дослідження.  

 

Анотація 

Метою програми є ознайомлення з останні алгоритмами та методами, що 
застосовуються  в задачах фільтраційної консолідації, солеперенесення, 
теплоперенесення, вологоперенесення в пористих середовищах за умови стали 
або змінних меж заданої області.  

Також в межах даної програми, крім  основних алгоритмів та методів, . 

Розглянуті деякі програмні середовища, які можна застосовувати для 
проведення комп’ютерного моделювання вищенаведених задач і не тільки їх. 

 

Ключові слова: пористе середовище, крайова задача, фільтраційна 
консолідація, метод скінченних елементів, середовище комп’ютерного 
моделювання. 

 

Abstract 

The purpose of the program is to get acquainted with the latest algorithms and 

methods used in the problems of filtration consolidation, salt transfer, heat transfer, 

moisture transfer in porous media under conditions of steel or variable boundaries of 

a given region. 

In addition to the basic algorithms and methods, this program also discusses some 

software environments that can be used to perform computer simulations of the above 

tasks, and not just them. 

Keywords: porous medium, boundary problem, filtration consolidation, finite 

element method, computer simulation environment. 
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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 

Галузь знань 

12 Інформаційні технології 
Вибіркова Спеціальність 

122 «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології». 

 

Спеціалізація 

- 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 3-й 3-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин 
–  120 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної роботи – 7 

Рівень вищої світи: 
PhD 

 

 

20 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 

-  -  

Лабораторні 
20 год. 8 год. 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання:  

- 

Форма контролю:  
зал. зал. 

 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%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Формування у здобувачів володіння сучасними методами та 
піходами до розв’язання задач фільтраційної консолідації, солеперенесення, 
теплоперенесення, вологоперенесення в пористих середовищах.  

Завдання: Формування теоретичних знань та практичних умінь, 

необхідних для успішної роботи над тематикою дисертаційного дослідження. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

• сучасні підходи до математичного моделювання фільтраційної 
консолідації ґрунтів, їх важливість в задачах водного господарства та 
природокористування; 

• середовище FreeFEM++ як приклад середовища комп’ютерного 
моделювання методом скінченних елементів;  

• можливості розпаралелення обчислень у FreeFEM++; 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  
• будувати адекватні математичні та комп’ютерні моделі природних та 

технічних систем; 

• застосовувати сучасні програмні комплекси для розв’язання 
комплексних проблем у галузі комп’ютерних наук, зокрема, 
середовище FreeFEM++, пакети наукових обчислень в мові 
програмування Python. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Пористі середовища, їх визначальні характеристики в 
проблемах водного господарства та природокористування.  

Пористе середовище: означення, приклади, класифікація. Ґрунт, як 

типовий приклад пористого середовища. Пористість та коефіцієнт пористості. 

Напруження в пористих середовищах. Компресійні залежності для ґрунтів. 

Фільтрація, коефіцієнт фільтрації, закони фільтрації. Специфіка фізичного та 

математичного моделювання процесів в пористих середовищах. 

Тема 2. Математичні моделі процесів фільтрації, солеперенесення, 
теплоперенесення, вологоперенесення в пористих середовищах.  

Крайові задачі математичної фізики. Початкові та граничні умови, їх 

фізична інтерпретація. Закони фільтрації (Дарсі), солеперенесення (Фіка), 

теплоперенесення (Фур’є), вологоперенесення (Дарсі-Клюта). Потік та закон 

збереження. Осмос та взаємозв’язані впливи потоків та параметрів у пористих 

середовищах. Метод аналогії. Рівняння фільтрації, солеперенесення, тепло 

перенесення, вологоперенесення. Актуальні задачі водного господарства та 

природокористування, їх математичні моделі. 

Тема 3. Процеси в пористих середовищах із змінною пористістю.  
Актуальність задач для пористих середовищ зі змінною пористістю. 

Просідання ґрунту, хімічна та механічна суфозія, техногенні аварії, руйнування 

будівель та ґрунтових споруд. Методологія урахування змінної пористості в 

математичних моделях фільтрації. Рівняння пружного режиму фільтрації. 

Рівняння фільтраційної консолідації. Кінематичні граничні умови. Задача 

Стефана: постановки та типові приклади. 

Тема 4. Алгоритми методу скінченних різниць.  
Методи дискретизації крайових задач математичної фізики, як 

математичних моделей процесів в пористих середовищах. Алгоритми методу 

скінченних різниць. Проблеми програмної реалізації та стійкості числових 
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розв’язків. Монотонні різницеві схеми. Алгоритмічні аспекти методу прогонки. 

Багатовимірні крайові задачі та принцип сумарної апроксимації. 

Тема 5. Алгоритми методу скінченних елементів.  
Метод скінченних елементів, як варіант загального проекційного методу: 

основні ідеї та сфери застосування. Базисні функції в одновимірному випадку. 

Базисні функції для трикутних скінченних елементів. Проблема тріангуляції 

областей та алгоритми її вирішення. Об’єктно-орієнтоване програмування та 

метод скінченних елементів. Структура даних «скінченний елемент», його 

методи та властивості. 

Тема 6. Середовища комп’ютерного моделювання. 
Середовище FreeFEM++ як приклад середовища комп’ютерного 

моделювання методом скінченних елементів. Можливості розпаралелення 

обчислень у FreeFEM++. Пакети наукових обчислень в мові програмування 

Python.. 

Тема 7. Методи та алгоритми для задач в змінних областях. 
Постановка проблеми. Алгоритмічні аспекти програмної реалізації 

динамічної зміни області при розв’язуванні крайової задачі в методах 

скінченних різниць та скінченних елементів. Відмінності в неперервному та 

дискретному підходах. Можливі «виключення» та важливість їх передбачення 

при програмній реалізації алгоритмів у динамічно змінних областях. Пакети 

прикладних програм в задачах зі змінними областями. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь
ого  

у тому числі усь
ого  

у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. ін

д. 
с. р. 

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

 Тема 1. Пористі середовища, їх 
визначальні характеристики в 
проблемах водного господарства 
та природокористування..  

12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 2. Математичні моделі 
процесів фільтрації, 
солеперенесення, 
теплоперенесення, 
вологоперенесення в пористих 
середовищах..  

12 4  4  16 12 1  1  10 

 Тема 3. Процеси в пористих 
середовищах із змінною 
пористістю. 

12 2  2  8 12     12 

Тема 4. Алгоритми методу 
скінченних різниць. 

12 2  2  8 12     12 

Тема 5. Алгоритми методу 
скінченних елементів. 

12 2  2  8 12     12 

Тема 6. Середовища 
комп’ютерного моделювання. 

12 4  4  16 12     12 

Тема 7. Методи та алгоритми 
для задач в змінних областях. 

12 4  4  16 12     12 

Усього годин  120 20  20  80 120 4  8  108 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1  Тема 1. Математичні моделі процесів фільтрації 
 

2 1 

2 Тема 2. Математичні моделі процесів 
солеперенесення, теплоперенесення, 
вологоперенесення в пористих середовищах.  

4 1 

3  Тема 3. Процеси в пористих середовищах із 
змінною пористістю. 

2 1 

4  Тема 4. Алгоритми методу скінченних різниць. 2 1 

5 Тема 5.  Алгоритми методу скінченних елементів. 2 1 

6 Тема 6. Середовища комп’ютерного 
моделювання. 

4 2 

7 Тема 7. Методи та алгоритми для задач в змінних 
областях. 

4 1 

 Разом 20 8 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год/1 год. занять. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 
6.1. Теми для самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

заочна 
форма  

1  Тема 1. Математичні моделі процесів фільтрації 
 

8 10 

2 Тема 2. Математичні моделі процесів 
солеперенесення, теплоперенесення, 
вологоперенесення в пористих середовищах.  

16 10 

3  Тема 3. Процеси в пористих середовищах із 
змінною пористістю. 

8 12 

4  Тема 4. Алгоритми методу скінченних різниць. 8 12 

5 Тема 5.  Алгоритми методу скінченних елементів. 8 12 

6 Тема 6. Середовища комп’ютерного 
моделювання. 

16 12 

7 Тема 7. Методи та алгоритми для задач в змінних 
областях. 

16 12 

 Разом 80 108   

 

7. Методи навчання 

1) Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 
супроводжуються  демонстрацією за допомогою відеопроектора лекційного 
матеріалу. 

2) Лабораторні роботи проводяться в комп’ютерному класі з 
використанням роздаткового матеріалу, методичних вказівок. 

 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння здобувачами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання: 



11 

 

1) поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях шляхом 
усного опитування і перевірки виконаних лабораторних робіт та домашніх 
завдань;  

2) виконання додаткових індивідуальних завдань під час лабораторних 
робіт і консультацій; 

3) поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 
Введена кредитно-трансферна система організації навчального процесу зі 

100-бальною шкалою оцінювання знань здобувачів. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання здобувачів проводиться відповідно до вимог ECTS. 

 

9. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

Сум
а 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

100 10 20 10 10 10 20 20 

 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

для заліку 

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
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