
І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Прикладне математичне моделювання 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Факультет електроніки та інформаційних технологій.
Кафедра прикладної математики та моделювання складних
систем

Розробник(и) Хоменко Олексій Віталійович

Рівень вищої освіти перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень, QF-LLL – 6
рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної дисципліни 16 тижнів протягом 5-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни
Обсяг дисципліни становить 5 кред. ЄКТС, 150 год., з яких
64 год. становить контактна робота з викладачем (32 год.
лекцій,32 практичних занять)

Мова викладання українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Обов`язкова навчальна дисципліна для спеціальності 113
'Прикладна математика'

Передумови для вивчення дисципліни

Необхідні знання з: загальної фізики; вищої математики;
теорії ймовірностей та математичної статистики; теорії
функцій комплексної змінної; програмування та
алгоритмічних мов; обчислювальної математики та числових
методів.

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення з основними поняттями комп’ютерного моделювання
систем  та  процесів  та  методами  розв’язання  на  комп’ютерах  сучасних  задач  обчислювальної
математики, що виникають в процесі дослідження складних систем.

4. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1 Математичне моделювання як універсальний засіб постановки та вирішення теоретичних та
практичних проблем.
1.1 Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів. 1.2 Основні етапи
розв’язування прикладної задачі з допомогою ЕОМ.

Тема 2 Основні поняття математичних моделей фізичних систем.
2.1 Структурні рівні організації матерії. Динаміка систем точкових частинок. Теорема Ліувілля. Явище
стохастичності і методи його аналізу. Фазові портрети осциляторів різних типів. 2.2 Стохастизація хвиль
в нелінійних ланцюжках. Стохастизація хвиль в квазіодновимірних 2D системах. Еволюція систем з
двоямним потенціалом.



Тема 3 Математичні моделі рівноважних і нерівноважних термодинамічних систем.
3.1 Основи рівноважної і нерівноважної термодинаміки. Феноменологічні основи нерівноважної еволюційної
термодинаміки (НЕТ). Мікроскопічні основи НЕТ. Ста-тистичні основи НЕТ на прикладі теорії вакансій.
3.2 Зв'язок НЕТ і теорії фазових переходів. Моделювання інтенсивної пластичної деформації (ІПД).
Теоретичний огляд. Дворівнева модель ІПД. 3.3 Термодинамічна модель мастила. Трибологічна система і
основні рівняння. Гістерезисна поведінка. Переривчастий режим при збільшенні швидкості.

Тема 4 Математичні моделі в екології та соціології.
4.1 Моделі «хижак – жертва», активатор – інгібітор. 4.2 Нелінійна модель переходів між режимами
транспортного потоку.

Тема 5 Атомістичне моделювання трибологічних властивостей металевих наночастинок на графені.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 будувати математичні моделі фізичних, соціальних та екологічних процесів.

РН2 застосовувати математичні методи аналітично та за допомогою ЕОМ.

РН3 самостійно формулювати та розв‘язувати задачі моделювання природничих та соціальних
процесів.

РН4 робити змістовні висновки згідно з результатами комп‘ютерного моделювання.

РН5 уміти використовувати аналітичні та числові методи аналізу та оброблення даних.

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.

Для спеціальності 113 Прикладна математика:

ПР1 Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної математики
і використовувати їх на практиці.

ПР7 Уміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач.

ПР8 Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з неформальними процедурами
експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності

7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Математичне моделювання як універсальний засіб постановки та вирішення теоретичних та
практичних проблем.

Лк1 "Поняття моделі. Типи моделей." (денна)
Моделювання як метод дослідження об'єктів. Основні етапи розв’язування прикладної задачі з допомогою
ЕОМ.

Пр1 "Приклади розв’язання числових задач." (денна)
Скласти програми для числового розв’язання рівнянь.

Пр2 "Приклади розв’язання числових задач." (денна)
Скласти програми для числового розв’язання рівнянь.

Тема 2. Основні поняття математичних моделей фізичних систем.



Лк2 "Структурні рівні організації матерії. Динаміка систем точкових частинок. Теорема Ліувілля." (денна)
Динамічна теорія матеріальних точок і виклад теореми Ліувілля.

Лк3 "Явище стохастичності і методи його аналізу." (денна)
Виклад теореми Пуанкаре. Фазові портрети осциляторів різних типів.

Лк4 "Стохастизація хвиль в нелінійних ланцюжках. Стохастизація хвиль в квазіодновимірних 2D системах."
(денна)
Явища стохастизації і спонтанної солітонної самоорганізації в моделях нелінійних ланцюжків (1D системи)
і квазіодновимірніх 2D систем.

Лк5 "Еволюція систем з двоямним потенціалом." (денна)
Розгляд степеневого виразу для двоямного потенціалу взаємодії і процедура для пошуку його параметрів,
дослідження фазових портретів і еволюції ансамблю Гіббса нелінійних осциляторів з таким потенціалом
взаємодії.

Пр3 "Моделювання потенціальних полів." (денна)
Провести моделювання потенціального поля за заданою залежністю потенціалу від відстані між атомами
в одновимірній задачі.

Пр4 "Моделювання потенціальних полів." (денна)
Провести моделювання потенціального поля за заданою залежністю потенціалу від відстані між атомами
в тривимірному просторі.

Пр5 "Побудова фазових портретів нелінійних осциляторів." (денна)
Отримати координати особливих точок та аналітично дослідити фазовий портрет.

Пр6 "Побудова фазових портретів нелінійних осциляторів." (денна)
Чисельно побудувати фазовий портрет.

Пр7 "Дослідження еволюції систем з двоямним потенціалом." (денна)
Вибір параметрів двоямного потенціалу.

Пр8 "Дослідження еволюції систем з двоямним потенціалом." (денна)
Побудова фазових портретів системи з двоямним потенціалом.

Тема 3. Математичні моделі рівноважних і нерівноважних термодинамічних систем.

Лк6 "Основи рівноважної і нерівноважної термодинаміки." (денна)
Феноменологічні основи нерівноважної еволюційної термодинаміки (НЕТ). Мікроскопічні основи НЕТ.

Лк7 "Статистичні основи НЕТ на прикладі теорії вакансій." (денна)
Розгляд феноменологічного підходу, заснованого на узагальненні теорії фазових переходів Ландау.

Лк8 "Зв'язок НЕТ і теорії фазових переходів." (денна)
Встановлення перетворення між вільною і внутрішньою енергією і знаходження форми еволюційних рівнянь
в термінах внутрішньої енергії.

Лк9 "Моделювання інтенсивної пластичної деформації (ІПД). Теоретичний огляд." (денна)
Енергетичні процеси при утворенні дефекту. Переваги НЕТ у порівнянні з класичною термодинамікою.
Обґрунтування вибору параметра порядку. Основні визначення.

Лк10 "Дворівнева модель ІПД." (денна)
Використання методу НЕТ для опису найважливіших з точки зору практичного застосування процесів, що
протікають при обробці металів методами ІПД.

Лк11 "Трибологічна система і основні рівняння." (денна)
Термодинамічна модель плавлення ультратонкої плівки мастила, що затиснута між двома
атомарно-гладкими твердими поверхнями.

Лк12 "Трибологічна система. Гістерезисна поведінка. Переривчастий режим при збільшенні швидкості."
(денна)
Дослідження кінетики системи на основі механічного аналога простої трибологічної системи.

Пр9 "Математичні моделі нерівноважних фазових переходів." (денна)
Визначення виразів для рівноважного параметра порядку для переходів другого та першого родів.



Пр10 "Математичні моделі нерівноважних фазових переходів." (денна)
Числове дослідження зміни вільної енергії та температурних залежностей рівноважних параметрів
порядку.

Пр11 "Дослідження дворівневої моделі ІПД." (денна)
Побудова стаціонарних значень основних величин.

Пр12 "Дослідження дворівневої моделі ІПД." (денна)
Розрахунок фазової діаграми.

Пр13 "Дослідження дворівневої моделі ІПД." (денна)
Побудова ефективного потенціалу.

Тема 4. Математичні моделі в екології та соціології.

Лк13 "Моделі «хижак – жертва»." (денна)
Дослідження автоколивальної системи ``хижак - жертва'' методом фазової площини.

Лк14 "Моделі активатор - інгібітор." (денна)
Дослідження фазових портретів моделей активатор - інгібітор, гідри, брюсселятор, модифікацій системи
«хижак – жертва».

Лк15 "Нелінійна модель переходів між режимами транспортного потоку." (денна)
Основні рівняння. Перехід другого роду. Перехід першого роду. Залежність стаціонарних значень відхилень
інтервалу між автомобілями від характерного часу.

Пр14 "Побудова фазових портретів систем «хижак – жертва», активатор - інгібітор." (денна)
Аналітичне дослідження фазових портретів моделей активатор - інгібітор, гідри, брюсселятор,
модифікацій системи «хижак – жертва».

Пр15 "Побудова фазових портретів систем «хижак – жертва», активатор - інгібітор." (денна)
Числове моделювання фазових портретів моделей активатор - інгібітор, гідри, брюсселятор, модифікацій
системи «хижак – жертва».

Пр16 "Побудова фазових портретів систем «хижак – жертва», активатор - інгібітор." (денна)
Ітогове узагальнююче заняття.

Тема 5. Атомістичне моделювання трибологічних властивостей металевих наночастинок на графені.

Лк16 "Атомістичне моделювання трибологічних властивостей металевих наночастинок на графені." (денна)
Дослідження методом молекулярної динаміки трибологічних властивостей при русі алюмінієвих, паладієвих,
платинових та кобальтових наночастинок по поверхні графену.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання розрахункової роботи (РР). Кожен студент отримує індивідуальний варіант завдань роботи.

8. Методи викладання, навчання

Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій, лекції з використанням
студентами опорного конспекту.

МН2
Практичні заняття у формі комп’ютерного моделювання процесів та явищ, у розв’язання
типових завдань, самостійне опрацювання навчального матеріалу із використанням конспекту
лекцій та основної навчальної літератури.

МН3 Виконання розрахункової роботи на основі алгоритмів, опрацьованих на практичних заняттях.

МН4 Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача (ІРС) – консультації з теоретичного
матеріалу, розрахункової роботи та індивідуальних завдань.



МН5
Контроль навчальної роботи – колоквіуми з теоретичного матеріалу; спостереження за ходом
виконання практичних робіт і співбесіда після їх виконання; контроль самостійного виконання
розрахункової роботи.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність).  ЗК05.  Здатність  проведення  досліджень  на  відповідному  рівні.  ЗК08.  Знання  та
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

9. Методи та критерії оцінювання

9.1. Критерії оцінювання

Шкала
оцінювання

ECTS
Визначення

Чотирибальна
національна

шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

5 (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок А 90 ≤ RD ≤ 100

4 (добре) Вище середнього рівня з кількома помилками В 82 ≤ RD < 89

4 (добре) Загалом правильна робота з певною кількістю помилок С 74 ≤ RD < 81

3 (задовільно) Непогано, але зі значною кількістю недоліків D 64 ≤ RD < 73

3 (задовільно) Виконання задовольняє мінімальні критерії E 60 ≤ RD < 63

2
(незадовільно) Можливе повторне складання FX 35 ≤ RD < 59

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та усні
коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання практичних
завдань, самооцінювання поточного тестування, об-говорення та взаємооцінювання студентами
виконаних практичних завдань.

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Робота на аудиторних заняттях (звіт за Пр, конспект лекцій) - 32 зан. х 0,5 бал/зан.

МСО2 Виконання завдань на Пр 1-2

МСО3 Виконання завдань на Пр 3-4

МСО4 Виконання завдань на Пр 5-6

МСО5 Виконання завдань на Пр 7-8

МСО6 Виконання завдань на Пр 9-10

МСО7 Виконання завдань на Пр 11-13

МСО8 Виконання завдань на Пр 14-16

МСО9
Розрахункова робота (РР) (виконується протягом 1-2-го модульних циклів і здається на 8-му тижні
2-го модульного циклу на останньому занятті; за рішенням викладача може бути призначений
захист РР).

МСО10 Складання комплексних модульних контролів (МК) - всього 20 балів (один у кожному модульному
циклі, шкала оцінювання кожного (при позитивному оцінюванні) – від 6 до 10 балів).



Контрольні заходи:

5-й семестр 100 балів

МСО1. Робота на аудиторних заняттях (звіт за Пр, конспект лекцій) - 32 зан. х 0,5 бал/зан. 16

16

МСО2. Виконання завдань на Пр 1-2 5

5

МСО3. Виконання завдань на Пр 3-4 10

10

МСО4. Виконання завдань на Пр 5-6 10

10

МСО5. Виконання завдань на Пр 7-8 10

10

МСО6. Виконання завдань на Пр 9-10 5

5

МСО7. Виконання завдань на Пр 11-13 5

5

МСО8. Виконання завдань на Пр 14-16 9

9

МСО9. Розрахункова робота (РР) (виконується протягом 1-2-го модульних циклів і здається на
8-му тижні 2-го модульного циклу на останньому занятті; за рішенням викладача може бути
призначений захист РР).

10

При оцінюванні РР після зазначеного терміну залікова кількість балів зменшується на 30%. 10

МСО10. Складання комплексних модульних контролів (МК) - всього 20 балів (один у кожному
модульному циклі, шкала оцінювання кожного (при позитивному оцінюванні) – від 6 до 10
балів).

20

2x10 20

Контрольні заходи в особливому випадку:

За невчасний захист практичних завдань нараховуються штрафні бали – за прострочене заняття – 20
%  балів.  Практичні  завдання  без  захисту  не  приймаються.  Форма  підсумкового  контролю  –
диференційований залік (ДЗ), що проводиться у письмовій формі.

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни

10.1 Засоби навчання

ЗН1 Для проведення лекційних і практичних занять необхідний комп’ютерний клас з сучасним
мультимедійним та програмним налаштуванням.

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
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