
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 5.1.3; 

2. Назва: Математичні методи і моделі 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:   І; 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Щодро О.Є., д.т.н., професор;  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• Використовувати на практиці набуті знання та складати математичні моделі; 

• Аналізувати моделі, застосовуючи ЕОМ для розрахунку систем; 

• Аналізувати моделі, застосовуючи ЕОМ для дослідження систем; 

• Обґрунтовано вибирати структурні схеми систем з метою управління та регулювання; 

• Формулювати основні закони поведінки систем у різних сферах – в гідротехніці, механіці, 

екології, тощо. 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика; 

12. Зміст курсу: 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про математичні методи та моделі. Основи 

прикладних математичних методів 
Тема 1. Вступ. Основні поняття. Поняття про математичні методи та моделі. Класифікація 

математичних методів. Історія розвитку. Класифікація розв’язків математичних моделей. Принципи 

побудови математичних моделей. Етапи математичного моделювання. Зв’язок математичного 

моделювання з системами автоматизованого проектування (САПР) та інформаційними технологіями 

і ресурсами, що будуються на їх основі. 

Тема 2. Основи математичних методів розв’язування прикладних задач науки і техніки в 
цілому та, зокрема, гідротехніки. Методи аналітичного та чисельного розв’язання систем лінійних 

алгебраїчних 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 

 Змістовний модуль 2. Основи прикладного математичного моделювання.  
 Тема 4. Основи математичного моделювання. Алгебраїчні моделі. Математичні моделі для 

аналізу, структурного і параметричного синтезу об'єкту. Основні методи аналізу розв'язків. Системи 

градієнтного типу, їх властивості. Теореми про поведінку їх розв'язків в околі критичних точок. 

Алгебраїчні моделі. Побудова емпіричних формул (метод найменших квадратів, метод 

логаріфмічного випрямлення, графічний метод, метод середніх, інтерполяційні многочлени та ін. ).  

 Тема 5. Математичні моделі просторово розподілених систем. Математичні моделі 

просторово розподілених систем  :  загальний вигляд математичної моделі динамічної системи з 

розподіленими характеристиками. Побудова моделі масопереносу в нерухомому та рухомому 

середовищах. Математичні моделі ідеальних полів. Моделювання температурних полів, напружень і 

деформацій твердого тіла, та інших задач, які описуються лінійними рівняннями. Проблеми 

моделювання турбулентних течій. Осереднені поля тисків та швидкостей. Рівняння Рейнольдса, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



турбулентні напруги та їх моделювання. Огляд Результатів чисельного моделювання по розглянутих 

математичних моделях. Питання охорони праці при роботі на комп’ютерах. 
  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
Базова 

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

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:  

- лекцій у супроводі плакатів, слайдів, кодопосібників, відеофільмів; 

- складання графічних схем. 

 

15. Форми та критерії оцінювання: 
   Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, 

    

16. Мова викладання: українська. 

 
 
В.о.завідувача кафедри 

к.т.н., доцент                                                                          Л.А. Шинкарук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
1. Code: 5.1.3; 

2. Title: Mathematical methods and models 

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: I; 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when studying discipline: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Щодро О.Є., д.т.н., 

профессор; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 
• To use in practice acquired knowledge and compile mathematical models; 

• Analyze models using a computer to calculate systems; 

• Analyze models using a computer for system research; 

• It is grounded to choose the structural schemes of the systems for the purpose of management and 

regulation; 

• To formulate the basic laws of systems behavior in various spheres - in hydraulic engineering, 

mechanics, ecology, etc. 

10. Forms of organization of classes: lectures, laboratory, independent work, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the indicated discipline: Higher Mathematics; 

12. Content of the course: 
Semantic module 1. General information about mathematical methods and models. Fundamentals of 

Applied Mathematical Methods 

Topic 1. Introduction. Basic concepts. The concept of mathematical methods and models. 

Classification of mathematical methods. History of development. Classification of solutions of mathematical 

models. Principles of constructing mathematical models. Stages of mathematical modeling. Communication 

of mathematical modeling with systems of automated design (CAD) and information technologies and 

resources based on their basis. 

Theme 2. Fundamentals of mathematical methods for solving applied science and technology 

problems in general and, in particular, hydrotechnics. Methods of analytical and numerical solution of 

systems of linear algebraic equations (SLAR). Methods of Gauss, Jacobi, Seidel. Tasks leading to SLR. 

Methods related to the use of matrix procedures and actions with determinants. LU method, inverse matrix 

method. Methods of numerical solution of nonlinear algebraic equations, examples of problems. Numerical 

differentiation and integration of functions. Tasks of interpolation and extrapolation. 

Topic 3. Fundamentals of solving applied problems using differential equations 

General principles of modeling of technical and natural systems by means of differential equations. 

Examples of tasks that require the use of derivative and diffraction. Numerical methods for solving 

problems. Methods of Euler, Adams, Runge-Kutta and others. Analysis of the accuracy of difference 

schemes. Examples of the use of different schemes and their comparison 

Content module 2. Fundamentals of applied mathematical modeling. 

Theme 4. Fundamentals of mathematical modeling. Algebraic models. Mathematical models for 

analysis, structural and parametric synthesis of the object. Basic methods of analysis of solutions. Systems of 

gradient type, their properties. Theorems on the behavior of their solutions in the vicinity of critical points. 

Algebraic models. Construction of empirical formulas (method of least squares, method of logarithmic 

straightening, graph method, middle method, interpolation polynomials, etc.). 

Theme 5. Mathematical models of spatially distributed systems. Mathematical models of spatially 

distributed systems: a general view of a mathematical model of a dynamical system with distributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



characteristics. Construction of a model of mass transfer in stationary and mobile environments. 

Mathematical models of ideal fields. Modeling of temperature fields, stresses and deformations of a solid, 

and other problems, which are described by linear equations. Problems of modeling turbulent currents. 

Weighted fields of pressure and velocity. Reynolds equations, turbulent stresses and their simulation. An 

overview of the results of numerical simulation for the considered mathematical models. Safety issues when 

working on computers. 

  

13. Recommended editions: 
Basic 

1. Lavrik VI Methods of mathematical modeling in ecology: Textbook. -K .: View. House "KM 

Academy", 2002.-203 p. 

2. Andrews J., McLean. R. Mathematical modeling. - Moscow: Mir, 1979.-276s. 

Auxiliary 

1. Mathematical support of CAD. -M .: Nauka, 1999, 532с AutoCAD-2000 Special reference book .- 

SPb: Peter, 2001., 690 p. 

2. Simulation of the process of transfer of matter and energy in natural systems. -Novosibirsk: 

Nauka.-1984s. 

3. Moiseev N.N. Dynamics of the biosphere and global models // Number and thought. -Vip. 5.- M.: 

Knowledge, 1982.-p. 56-113. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 20 hours. laboratory work, 60 h. independent work. Together - 90 years. 

Methods: 

- lectures accompanied by posters, slides, codebooks, video films; 

- compilation of graphic schemes; 

 

15. Form and evaluation criteria: 
   Final control: the end of the 6th semester. 

  Current control (100 points): testing, 

    

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

In. Head of chair hydraulic  

engineering and hydraulics                  ___________   L. Shinkaruk, Ph.D., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


