
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК3; 

2. Назва: Дослідження еко-інформаційних систем методами  математичного та комп'ютерного 
моделювання; 
3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: 2 (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Мартинюк П. М., д.т.н., професор кафедри 
комп’ютерних науки та прикладної математики. 
9. Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:   
● класифікацію математичних моделей систем; 
● вимоги та властивості математичних моделей; 
● математичні та комп’ютерні моделі суперництва в екосистемах; 
● емпіричні закони, на основі яких виводяться математичні моделі екологічних систем; 
● методи зведення математичних моделей з розділеними параметрами до дискретних, і 

навпаки;  
● принцип аналогії та його застосування в математичному моделюванні на прикладі процесів 

поширення інформації та інформаційної боротьби; 
вміти: 

● складати математичні моделі, записувати їх дискретні аналогії та програмувати алгоритми 
стосовно еко-інформаційних систем;  

● знаходити розв'язки дискретних аналогів, якими описуються побудовані математичні моделі; 
● інтерпретувати знайдені розв'язки стосовно конкретних процесів та систем, для яких 

складалась математична модель, та робити прогнози. 
Вивчення дисципліни забезпечує наступні програмні результати навчання (ПРН) освітньо-

професійної програми «Прикладна інформатика»: 

ПРН1. Здійснювати опис предметної області розробки або дослідження; забезпечувати 
декомпозицію поставленої задачі.  

ПРН2. Обирати належні засоби для розробки або дослідження (середовище розробки, мова 
програмування, програмне забезпечення та програмні пакети тощо), що дозволяють знайти правильне і 
ефективне рішення.  

ПРН3. Аналізувати проміжні результати розробки або дослідження з метою з'ясування їх 
відповідності вимогам; розробляти тести та використовувати засоби верифікації, щоб переконатися у 
якості прийнятих рішень.  

ПРН4. Аналізувати предметну область розробки або дослідження, використовуючи наявну 
документацію, консультації з стейкхолдерами; розробляти документацію, що фіксує як функціональні, 
так і не функціональні вимоги до розробки чи дослідження. 

ПРН7. Створювати прототипи програмного забезпечення, щоб переконатися, що воно відповідає 
вимогам до розробки; виконувати його тестування і статичний аналіз, щоб переконатися у 
відповідності завданню розробки або дослідження.  

ПРН8. Розробляти, реалізовувати та забезпечувати заходи з моніторингу, оптимізації, технічного 
обслуговування, виявлення відмов тощо.  

ПРН9. Управляти складними робочими процесами з урахуванням поставлених економічних, 
правових та етичних аспектів, оцінювати результати діяльності команди. 

ПРН10. Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово для обговорення 
професійної діяльності у сфері інформаційних технологій, проєктів, результатів досліджень та 
інновацій, інших питань комп’ютерних наук.  

ПРН11. Відшуковувати необхідну інформацію у науковій літературі, базах даних, інших джерелах, 
аналізувати і оцінювати її. 

ПРН13. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері 
інформаційних технологій і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. 
10. Форми організації занять: лекції, лабораторні роботи,  самостійна робота, екзамен. 
11. Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: бакалаврська програма підготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисципліни, що вивчаються супутньо з даною дисципліною: теорія комп’ютерних систем та 
методологія їх проєктування; методологія наукових досліджень; кваліфікаційна робота. 

Освітні компоненти, які спираються на дану дисципліну: практика за темою кваліфікаційної 
роботи; кваліфікаційна робота. 
12. Зміст курсу: 

Тема 1. Цикл побудови, вимоги та властивості математичних моделей 

Тема 2. Математичні моделі динаміки ізольованих популяцій та їх дискретні аналоги 

Тема 3. Математичні моделі суперництва в соціальних та екосистемах: точкові моделі  
Тема 4. Математичні моделі інформаційного суперництва в соціумі: точкові моделі  
Тема 5. Ґрунти, як частина екосистеми та їх характеристики  
Тема 6. Математичні моделі фільтрації води в ґрунтах  
Тема 7. Математичні моделі вологоперенесення в ґрунтах 

Тема 8. Математичні моделі поширення забруднень в ґрунтах 

Тема 9. Математичні моделі поширення інформації в соціумі: метод аналогій 

Тема 10. Асиміляція даних зовнішніх спостережень в математичні та комп’ютерні моделі.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Samarskii A. A., Vabishchevich P. N. Computational Heat Transfer, Mathematical Modelling. Vol. 1. 

Wiley & Sons, 1996. 418 p. 

2. Samarskii A.A., Mikhailov A.P. Principles of Mathematical Modeling: Ideas, Methods, Examples. Taylor 

& Francis, 2001. 352 p. 

3. Ляшенко І.М., Коробова М.В., Столяр А.М. Основи математичного моделювання економічних, 

екологічних та соціальних процесів. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. 304 с.  

4. Маценко В. Г. Математичне моделювання. Чернівці: Чернівецький національний університет. 

2014. 519 с. 

5. Фельдман Л. П. Чисельні методи в інформатиці. Підручник / Л. П. Фельдман, А. І. Петренко, О. 

А.Дмитрієва . Київ: Видавн. група BHV,  2006. – 480 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 26 год. лабораторних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  
Методи: лекції з використанням інформаційних технологій та мультимедійних презентацій, 
індивідуальні науково-дослідні завдання, елементи проблемного викладання, впровадження 
проєктного підходу до навчання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

  Підсумковий контроль (40 балів ): екзамен в кінці семестру. 
  Поточний контроль (60 балів): виконання лабораторних робіт та самостійної роботи, опитування, 
комп’ютерне тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                    Ю. В. Турбал, д.т.н., професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: OK3; 

2. Title: Investigation of eco-informational systems with mathematical and computer modelling methods; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: 2 (Master's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 2. 
7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Martyniuk P. M., Doctor of Engineering, 

professor, head of the Computer Science and Applied Mathematics department. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must 
know: 
•  classification of mathematical models of systems; 
•  requirements and properties of mathematical models; 
•  mathematical and computer models of competition in ecosystems; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•  empirical laws that form the basis of mathematical models of ecological systems;  
•  methods of transforming mathematical models with separated parameters to discrete and vice versa; 
•  analogy principle and its application in mathematical modelling on the example of information spreading 
models and informational warfare; 
be able: 
•  to compose mathematical models, to write their discrete analogies and to program algorithms concerning eco-
informational systems; 
•  to find solutions of discrete analogies that describe developed mathematical models;  
•  to interpret found solutions according to actual processes and systems for which the mathematical model is 
developed, and to make prognosis. 

Studying the discipline provides the following program learning outcomes (PLO) of the educational-

professional program "Applied Informatics": 

PLO1. Describe the subject area of development or research; provide decomposition of the given task. 
PLO2. Choose the appropriate tools for development or research (development environment, programming 

language, software and software packages etc.) that allow to find the right and effective solution. 
PLO3. Analyze intermediate results of development or research in order to determine their compliance 

with the requirements; develop tests and use validation tools to verify the quality of decisions made. 
PLO4. Analyze the subject area of development or research using available documentation, consultations 

with stakeholders; develop documentation that records both functional and non-functional requirements for 
development or research. 

PLO7. Prototype software to ensure that it meets development requirements; perform its testing and static 
analysis to ensure compliance with the task of development or research. 

PLO8. Develop, implement and provide measures for monitoring, optimization, maintenance, fault 
detection, etc. 

PLO9. Manage complex work processes considering the assigned economic, legal and ethical aspects, 
evaluate the results of teamwork. 

PLO10. Fluent oral and in written communication in the state and English languages for discussing 
professional activities in the field of information technology, projects, research and innovation, and other 
computer science issues. 

PLO11. Find the necessary information in the scientific literature, databases, other sources, analyze and 
evaluate it. 

PLO13. Have specialized conceptual knowledge, which includes modern scientific achievements in the 
field of information technology and forms the basis for creative thinking and research. 
10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory classes, independent work, test; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:  bachelor-level program. 
      Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: research of eco-information systems by 
methods of mathematical modelling; methodology of scientific research; qualification work. 

Educational components that are based on this discipline: practice on the topic of qualification work, 
qualification thesis. 12.Course contents: 
Theme 1. Development cycle, requirements and properties of mathematical models. 
Theme 2. Mathematical models of isolated population dynamics and their discrete analogies. 
Theme 3. Mathematical models of contest in social and ecosystems: point models. 
Theme 4. Mathematical models of informational contest in society: point models. 
Theme 5. Soils as part of ecosystem and their characteristics. 
Theme 6. Mathematical models of saturated water flow in soils. 
Theme 7. Mathematical models of unsaturated moisture transfer in soils. 
Theme 8. Mathematical models of spreading pollution in soils.  
Theme 9. Mathematical models of spreading information in society: analogies method.  
Theme 10. Assimilation of external observation data into mathematical and computer models. 
13. Recommended educational editions: 

1. Samarskii A.A., Vabishchevich P. N. Computational Heat Transfer, Mathematical Modeling. Vol. 1. 

Wiley & Sons, 1996. 418 p. 

2. Samarskii A.A., Mikhailov A.P. Principles of Mathematical Modeling: Ideas, Methods, Examples. Taylor 

& Francis, 2001. 352 p. 

3. Lyashenko I.M., Korobova M.V., Stolyar A.M. Fundamentals of mathematical modeling of economic, 

environmental and social processes. Ternopil: Textbook - Bogdan, 2006. 304 p. (in Ukrainian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Matsenko V.G. Mathematical modeling. Chernivtsi: Chernivtsi National University. 2014. 519 p. 

5. Feldman L.P. Numerical methods in computer science. Textbook / L.P. Feldman, A.I. Petrenko, O.A. 

Dmitrieva. Kyiv: Publishing house BHV, 2006. - 480 p. (in Ukrainian). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                                               
lectures – 20 hours, laboratory classes – 26 hours, independent work – 89 hours. Total – 135 hours. 
Methods of teaching: lectures using information technologies and multimedia presentations, individual and 
group research tasks, elements of problem lecture, introduction of project approach to education. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.  
Final control (40 points): test at the end of the semester. 
Current control (60 points): performing practical works and independent work, questioning, computer testing.               
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department                                                                       Yu. V. Turbal, Doctor of Engineering,    

      professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


