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ВСТУП 

 Програма навчальної дисципліни «Сучасні програмні середовища 
комп’ютерного моделювання задач природокористування» 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. 
При цьому враховуються особливості базової підготовки здобувача та обраний 
напрямок його наукових досліджень. Результатом вивчення дисципліни є 
готовність здобувача до написання першого оглядового розділу дисертаційної 
роботи.  

 

Анотація 

В межах програми розглядаються сучасні програмні засоби для здійснення 

комп'ютерного моделювання задач фільтрації, тепло- та масоперенесення, а 
також сучасні програмні системи та середовища для автоматизації 
моделювання. У відповідності до такої тематики курс розбивається на два 

змістові модулі. 
В першому модулі розглядається програмна реалізація комп’ютерних 

моделей задач користування за допомогою спеціалізованих програмних засобів 
та бібліотек, зокрема пакетів наукових обчислень в мові програмування Python: 
NumPy, SciPy, FEniCS, AutoGrad. Як приклад середовища для розв’язування 
крайових задач моделювання обрано пакет методу скінченних елементів 
FreeFEM++. Також розглядаються способи розв’язування крайових задач з 
використанням нейронних мереж як у загальному вигляді, так і багатошарових 
згорткових нейронних мереж. 

Другий змістовий модуль присвячений  вивченню програмних комплексів 
для керування технологічними процесами та їх автоматизації, отримання 
вміння по використанню методів і засобів автоматизованого проектування, 
моделюванню технологічних процесів і об’єктів виробництва на основі 
використання комп’ютерних технологій. Розглядається пакет програмного 
забезпечення HYDRUS-1D, призначений для моделювання гідрологічних та 
пов’язаних з ними ґрунтових процесів. Для моделювання аналогічних процесів 
у ґрунтових водах використовується пакет MODFLOW. Комп’ютерна модель 
WOFOST та її адаптивна програмна реалізація PCSE розглядається як приклад 
комп’ютерної моделі ґрунтових процесів для сільського господарства, що 
включає в себе вологоперенесення, переміщення хімічних речовин, 
життєдіяльність сільськогосподарських культур. Програмний комплекс BioMA 

розглядається для ознайомлення з іншими подібними моделями для сільського 
господарства, які об’єднані в системі спільними вхідними даними та 
структурою. 
 

Ключові слова: комп’ютерне моделювання, крайові задачі, фільтрація, 



паралельні обчислення, нейронні мережі, програмні середовища, програмні 
комплекси, керування технологічними процесами. 

 

 

Abstract 

The program is devoted to the modern software for computer simulation of water 

flow, heat and mass transfer problems, as well as modern software systems and 

environments for automated simulations. According to the topics, the course is 

divided into two content modules. 

The first module deals with the software implementation of computer models of 

nature resources use problems using specialized program software and libraries, 

including Python scientific computing packages such as NumPy, SciPy, FEniCS and 

AutoGrad. The FreeFEM ++ finite element method package was chosen as an 

example of the environment for solving boundary value modeling problems. Methods 

of solving boundary problems using neural networks in general formulation as well 

as multilayered convolutional neural networks are also considered. 

The second content module is aimed at the study of software systems for process 

control and automation, to gain the ability to use methods and tools of computer 

aided design, modeling of technological processes and production objects based on 

the use of computer technologies. The HYDRUS-1D software package, developed 

specifically for modeling of hydrological and related soil processes, is focused on. 

The MODFLOW package is used to simulate similar processes in the groundwaters. 

The WOFOST computer model and its adaptive software implementation PCSE is 

studied as an example of a soil computer model for agriculture, which includes 

moisture and chemical transfer, crop life cycle. The BioMA software package is 

being reviewed to look at other similar agricultural models that are integrated into the 

system with common input data and structure. 

 

Keywords: computer modelling, boundary-value problems, water flow, parallel 

computing, neural networks, software environments, software complexes, process 

control.  

  



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 – 3 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%. 
  



2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Формування у здобувачів володіння сучасними методами та 
піходами до розв’язання комплексних проблем, що розв’язуються в межах 
обраного напрямку їх наукових досліджень.  

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++; 

• пакети наукових обчислень в мові програмування Python, 
середовища Hydrus, WOFOST, Gleam; 

• особливості сучасних програмних комплексів для керування 
технологічними процесами та їх автоматизації;  

• методи і засоби автоматизованого проектування, моделювання 
технологічних процесів і об’єктів виробництва на основі 
використання комп’ютерних технологій; 

• сучасні підходи до аналізу даних та прогнозування; 

• особливості задач екстраполяції при великих та малих об’ємах 
виборок; 

•  особливості пірамідального методу екстраполяції та його 
модифікацій, зокрема, застосування концепції 𝜇λ-узагальнень 
скінченних різниць та просторові узагальнення. 
 

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, середовища Hydrus, WOFOST, Gleam; 

• застосовувати сучасні підходи до аналізу даних та екстраполяції. 
 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Програмні засоби розв’язування крайових задач 
математичного моделювання природних та техногенних процесів. 

 

Тема 1. Пакети наукових обчислень для мови програмування Python.  
Бібліотеки наукових обчислень NumPy та SciPy для мови програмування 

Python. Спеціалізована бібліотека FEniCS для розв’язування диференційних 

рівнянь в частинних похідних. Використання бібліотек для комп’ютерного 

моделювання процесів фільтрації та теплоперенесення. 

Тема 2. Програмне середовище FreeFem++.  

Спеціалізоване програмного середовища FreeFem++ для розв'язування 

диференційних рівнянь в частинних похідних. Генерація сіток скінченних 

елементів, їх види. Задання граничних умов. Розв’язування крайових задач у 

слабкій постановці та приведення до вигляду СЛАР. 

Тема 3. Розпаралелення та оптимізація обчислень в середовищі 
FreeFem++.  

Можливості розпаралелення обчислень в FreeFem++. Алгоритми 

паралельного розв’язування систем крайових задач. Лінеаризація нелінійних 

задач, стабілізація розв’язків.  Оптимізація обчислень з використанням методу 

Ньютона-Рафсона. 

Тема 4. Використання нейронних мереж для розв’язування крайових 
задач.  

Розв’язування звичайних диференційних рівнянь методом мінімізації 

похибки. Вибір пробних функцій. Диференціювання функцій з використанням 

бібліотеки Autograd. Розв'язування двовимірних диференційних рівнянь в 

частинних похідних. Використання згорткових нейронних мереж (convolutional 

neural networks) для пошуку розв’язків. 

 

 



Змістовий модуль 2. Пакети програмного забезпечення для моделювання 
процесів природокористування. 

 

Тема 5.  Програмна система HYDRUS-1D. 

Використання програмного середовища HYDRUS-1D для моделювання 

ґрунтових процесів: фільтрації, тепло- та масоперенесення. Граничні умови для 

задач фільтрації та вологоперенесення. Моделі ґрунтового середовища, 

гістерезису, подвійної пористості. 

Тема 6. Підготовка вхідних даних. Постановка задач із реальними 
даними. 

Збір та обробка погодних даних для моделювання. Моделі випаровування 

та відбору вологи. Використання нейронної мережі Rosetta для оцінки 

параметрів ґрунту.  

Тема 7. Модель переміщення ґрунтових вод MODFLOW. 
Гідрологічна модель та програмна система MODFLOW, призначена для 

симуляції перенесення ґрунтових вод. Взаємодія ґрунтових та поверхневих вод. 

Моделювання солеперенесення в ґрунтових водах. Візуалізація результатів за 

допомогою сервісу GWWebFlow.  

Тема 8. Програмний комплекс WOFOST. 

Програмний комплекс симуляції природних процесів у сільському 

господарстві WOFOST. Блоки росту та розвитку рослин, циркуляції поживних 

речовин, гідрологічний блок. Вхідні дані та взаємодія між блоками моделі, 

зокрема модулями росту рослин, евапотранспірації та вологоперенесення. 

Тема 9. Програмування в моделі WOFOST PCSE. 

Робота з PCSE – програмній реалізації WOFOST для Python. Основні 

модулі в PCSE. Взаємодія та передача даних між модулями. Балансові моделі 

волого- та масоперенесення. Програмування та інтегрування користувацьких 

модулів в систему PCSE. 

Тема 10. Програмний комплекс BioMA Spatial. 

Ознайомлення з можливостями середовища BioMA для моделювання 

процесів у сільському господарстві. Вхідні географічні дані. Використання 



різних моделей рослин та гідрологічних процесів: WOFOST, LINTUL, Crop 

Syst, WARM.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  Програмні засоби розв’язування крайових задач математичного 
моделювання природних та техногенних процесів. 

 Тема 1. Пакети наукових 
обчислень для мови 
програмування Python. 

12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 2. Програмне 
середовище FreeFem++. 

12 2  2  8 12 1  1  10 

 Тема 3. Розпаралелення та 
оптимізація обчислень в 
середовищі FreeFem++. 

12 2  2  8 12     12 

 Тема 4. Використання 
нейронних мереж для 
розв’язування крайових задач. 

12 2  2  8 12     12 

Разом за змістовим модулем 1 48   8  8   32 48 2  2  44 

 Змістовий модуль 2. Пакети програмного забезпечення для моделювання процесів 
природокористування. 

Тема 5.  Програмна система 
HYDRUS-1D. 

12 2  2  8 12 1  2  9 

Тема 6. Підготовка вхідних 
даних. Постановка задач із 
реальними даними. 

12 2  2  8 12     12 

Тема 7. Модель переміщення 
ґрунтових вод MODFLOW. 

12 2  2  8 12     12 

Тема 8. Програмний комплекс 
WOFOST. 

12 2  2  8 12 1  2  9 

 Тема 9. Програмування в 
моделі WOFOST PCSE. 

12 2  2  8 12   2  10 

 Тема 10. Програмний 
комплекс BioMA Spatial. 

12 2  2  8 12     12 

Разом за змістовим модулем 2 72 12  12  48 72 2  6  64 

Усього годин  120 20  20  80 120 4  8  108 

 

  



 

5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Тема 1. Пакети наукових обчислень для мови 
програмування Python. 

2 1 

2 Тема 2. Програмне середовище FreeFem++. 2 1 

3 Тема 3. Розпаралелення та оптимізація 
обчислень в середовищі FreeFem++. 

2 
 

4 Тема 4. Використання нейронних мереж для 
розв’язування крайових задач. 

2 
 

5 Тема 5.  Програмна система HYDRUS-1D. 2 1 

6 Тема 6. Підготовка вхідних даних. Постановка 
задач із реальними даними. 

2  

7 Тема 7. Модель переміщення ґрунтових вод 
MODFLOW. 

2  

8 Тема 8. Програмний комплекс WOFOST. 2 1 

9 Тема 9. Програмування в моделі WOFOST 

PCSE. 

2  

10 Тема 10. Програмний комплекс BioMA Spatial. 2  

 Разом 20 4 

 



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. Пакети наукових обчислень для мови 
програмування Python. 

8 10 

2 Тема 2. Програмне середовище FreeFem++. 8 10 

3 Тема 3. Розпаралелення та оптимізація 
обчислень в середовищі FreeFem++. 

8 12 

4 Тема 4. Використання нейронних мереж для 
розв’язування крайових задач. 

8 12 

5 Тема 5.  Програмна система HYDRUS-1D. 8 9 

6 Тема 6. Підготовка вхідних даних. Постановка 
задач із реальними даними. 

8 12 

7 Тема 7. Модель переміщення ґрунтових вод 
MODFLOW. 

8 12 

8 Тема 8. Програмний комплекс WOFOST. 8 9 

9 Тема 9. Програмування в моделі WOFOST 
PCSE. 

8 10 

10 Тема 10. Програмний комплекс BioMA Spatial. 8 12 
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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: 

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  
 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

Т1, Т2 ... Т10 – 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 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Самарский А. А. Численные методы математической физики / А. А. 
Самарский, А. В. Гулин. – М.: Наука, 2003 – 384 с. 

2. Савула Я.Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними 
методами / Я.Г.Савула.   Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. 
221 с.  

3. Hecht, F. FreeFem++. Third Edition / F. Hecht, S. Auliac, O. Pironneau, J. 

Morice, A. Le Hyaric, K. Ohtsuka. Laboratoire Jacques-Louis Lions, Universite 

Pierre et Marie Curieх, Paris, 2010. – 378 p. Режим доступу: 

http://www.freefem.org/ff++/ftp/freefem++doc.pdf 

4. Šimůnek, J. The HYDRUS-1D Software Package for Simulating the  One-

Dimensional Movement of Water, Heat, and  Multiple Solutes in Variably-Saturated 

Media, Version 3.0 / J. Šimůnek, M. Th. van Genuchten and M. Šejna. Department of 
Environmental Sciences, University of California Riverside, Riverside, California, 

USA, 2005 – 240 p. Режим доступу: https://www.ars.usda.gov/arsuserfiles/ 

20360500/pdf_pubs/P2119.pdf 

 

Допоміжна 



1. Zienkiewicz O.C. The finite element method. Volume 1. The Basis 

/ O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.–690 p.  

2. Lagaris I. E. Artificial Neural Networks for Solving Ordinary and Partial 

Differential Equations / I. E. Lagaris, A. Likas and D. I. Fotiadis, 1997. Режим 
доступу: https://arxiv.org/pdf/physics/9705023.pdf 

3. Baymani M. Artificial Neural Networks Approach for Solving Stokes 

Problem / M. Baymani, A. Kerayechian, S. Effati, 2010. Режим доступу: 
https://file.scirp.org/pdf/AM20100400007_46529567.pdf 

4. Chiaramonte M. M. / Solving differential equations using neural networks / 

M. M. Chiaramonte and M. Kiener, 2013. Режим доступу: 
http://cs229.stanford.edu/proj2013/ChiaramonteKienerSolvingDifferentialEquations

UsingNeuralNetworks.pdf 

5. Šimůnek, J., M. Th. van Genuchten, and M. Šejna, The HYDRUS Software 
Package for Simulating Two- and Three Dimensional Movement of Water, Heat, and 

Multiple Solutes in Variably-Saturated Porous Media, Technical Manual, Version 

2.0, PC Progress, Prague, Czech Republic, 258 pp., 2012.  
12. Інформаційні ресурси 

1. Autograd tutorial. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://github.com/HIPS/autograd/blob/master/docs/tutorial.md 

2. HYDRUS-1D tutorials. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?h1d-tutorials 

3. Online guide to Modflow. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://water.usgs.gov/ogw/modflow/MODFLOW-2005-Guide/ 

4. GWWebFlow – a U.S. Geological Survey groundwater model visualization 

tool. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://webapps.usgs.gov/gwwebflow/ 

5. Updated system description of the WOFOST crop growth simulation model as 

implemented in the Crop Growth Monitoring System applied by the European 

Commission. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://supit.net 

6. Repository for the Python Crop Simulation Environment, A. J. de Witt. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/ajwdewit/pcse 

7. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

8. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

9. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

10. Цифровий репозиторій НУВГП /  [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http:// http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

11. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
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