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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль „Математичні методи та моделі-2” відноситься 
до дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки 
для напряму 6.050604  “Енергомашинобудування” професійного 
спрямування „Котли та реактори” (код у структурно-логічній схемі 
програми напрямів підготовки НФ-08/2). 

Кредитний модуль „Математичні методи та моделі-2” (2 кредита 
ECTS, викладається у 5 семестрі) має зв’язок з кредитним модулем 
„Математичні методи та моделі-1” (код НФ-08/1, 3 кредита ECTS, 
викладається у 2 семестрі)  , які складають дисципліну  програми 
підготовки фахівців напряму 6.050604  “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування „Котли та реактори” „Математичні методи та 
моделі”. 

Метою кредитного модуля набуття студентами уявленнь, знань та 
навичек системного підходу до моделювання теплофізичних процесів, як 
складової частини комплексу взаємопов’язаних механічних, аеро-гідро-
газодинамічних, фізико-хімічних та інших процесів, конструктивних і 
технологічних факторів, що забезпечують сумісний процес певного 
технічного устрою.  

Вивчення курсу ґрунтується на використанні знань, отриманих при 
вивчені курсів: 
  циклу загально-освітних дисциплін („Загальна фізика”, „Вища 

математика”, „Інформаційні технології”, „Математичні методи та моделі-
1”); 
 циклу інженеро-технічних дисциплін („Теоретична механіка”, 

„Гідрогазодинаміка”, „Тепломасообмін”) 
Набуті знання мають стати запорукою подальшого успішного 

засвоєння студентами профілюючих дисціплин, пов’язаних з 
математичним моделюванням, оперативним керуванням об‘єктів та 
оптимізацією на базі використання сучасних технічних та програмних 



засобів обчислювальної техніки („Автоматичне моделювання котельних 
установок”) та при виконанні дипломної роботи бакалавра. 

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами 

навчальних занять здійснюється відповідно до навчальних планів денної 
форми навчання відповідно до робочих навчальних планів для напряму 
підготовки 6.050604  “Енергомашинобудування” професійного 
спрямування „Котли та реактори” 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

При вивченні кредитного модуля “Математичні методи та моделі” студенти 
отримують знання по різним методам визначення числових значень при розв’язанні 
основних типових задач, що виникають в процесі застосування математичних методів 
на етапах дослідження, проектування та оперативного керування об‘єктів різної 
природи. 

При вивчені данного курсу студенти отримують уміння логічно та 
алгоритмічно мислити, самостійно поширювати свої знання та проводити аналіз 
прикладних задач.  

Студенти мають набути навички застосування основних методів при 
числовому розв‘язанні конкретних задач, щоб вільно розв’язувати задачі середньої 
складності та застосовувати пакети прикладних програм (Excel, MathCAD, Math Lab) 
при чисельному розв‘язанні конкретних задач. Ці навички потрібні для засвоєння 
подальших спеціальних дисциплін на старших курсах університету, пов’язаних з 
математичним моделюванням, оперативним керуванням об‘єктів та оптимізацією на 
базі використання сучасних технічних та програмних засобів обчислювальної 
техніки. 

Вивчення курсу ґрунтується на використанні знань, отриманих при вивчені 
курсів „Загальна фізика”, „Вища математика”, „Тепломасообмін”, „Хімія”, 
„Теоретична механіка”, „Термодинаміка” та інших загальнотехнічних дисциплін. 

З метою успішного практичного засвоєння дисципліни передбачається 
виконання студентами циклу самостійних завдань по темам практичних занять. 
 



ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 
теми: 

Вступ  
Організація безпосередніх обчислень. 
РОЗДІЛ 1 Методи наближеного визначення функцій 
Тема 1.1 Точність обчислювальних процесів 
Тема 1.2 Наближення функції за допомогою процедур інтерполяції 

(екстраполяції) 
РОЗДІЛ 2 Методи числового рішення рівнянь та систем рівнянь 
Тема 2.1 Числові методи рішення алгебраїчних і трансцендентних 

рівнянь. 
Тема 2.2 Числові методи рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь 

(СЛАР) 
Тема 2.3  Числові методи рішення систем нелінійних рівнянь 
 Тема 2.4 Числові методи рішення диференціальних рівнянь та систем 

диференціальних рівнянь   
Тема 2.5 Граничні задачі для систем звичайних диференційних рівнянь 
Тема 2.6 Методи пошуку екстремуму 
 
Вступ  
РОЗДІЛ 1. Моделювання температурних режимів вузлів та деталей 

технічних пристроїв 
Тема 1.1. Теплова схема технічного пристрою у зосередженних 

параметрах та теплові баланси її елементів 
Тема 1.2 Математична модель температурного режиму теплової схеми 

технічного пристрою. 
Тема 1.3 Розрахункова кінцево-різницева схема математичної моделі 
температурного режиму теплової схеми технічного пристрою. 
РОЗДІЛ 2 Числові методи розв ’язку  математичної моделі 

температурного режиму теплової схеми технічного пристрою. 
Тема 2.1 Числовий метод  розв ’язку  математичної моделі 

температурного режиму теплової схеми технічного пристрою за 
схемою Ейлера 

Тема 2.2  Числовий метод розв ’язку  математичної моделі 
температурного режиму теплової схеми технічного пристрою за 
схемою Рунге-Кутта 

 
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 
занять: 



Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 
викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 
дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування. 
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми (завдання) 
викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання задач з їх 
обговоренням, проведення контролю знань, вмінь та навичок, вирішення 
завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 
 

Основна література : 
1. А.А.Самарский Введение в численные методы. -  М.: Наука, 1982 – 

272с. (НТБ, бібліотека кафедри, ел.бібліотека кафедри) 
2. А.А.Самарский, А.В.Гулин Численные методы. -  М.: Наука, 1989 – 

432с. (НТБ, бібліотека кафедри, ел.бібліотека кафедри) 
3. В.Е.Краскевич, К.Х.Зеленский, В.И.Гречко Численные методы в 

инженерных исследованиях. - К., Вища школа, 1986 – 263с.(бібліотека 
кафедри, ел.бібліотека кафедри) 

Додаткова література: 
4. Е.А.Волков Численные методы. -  М.: Наука, 1987– 248с. 
5. Б.П.Демидович, И.А.Марон Основы вычислительной математики. -  

М.: Наука, 1966 – 664с. 
6. Н.С.Бахвалов, Н.П.Житков, Г.М.Кобельков Численные методы. -  М.: 

Наука, 1987 – 275с. 
7. Б.П.Демидович, И.А.Марон, Э.З.Шувалова Численные методы 

анализа. -  М.: Наука, 1967 – 368с. 
8. А.Н.Васильев Научные вычисления в Microsoft Excel. – М.: 

Диалектика, 2004 – 512с. 
А.И.Плис, Н.А. Сливина MathCAD 2000. – М.: Финансы и статистика, 

2000. – 656с. 
9. И.Н.Бронштейн, К.А.Семендяев Справочник по математике. -  М.: 

Наука, 1957 – 608с. 
10. В.И.Крылов, А.Т.Шульгина Справочная книга по численному 

интегрированию. -  М., Наука, 1966 – 370с. 
11. Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов Применение ЭВМ для 

решения задач теплообмена. -  М., Высшая школа, 1990 – 207с. 
12. А.М.Столярова, Е.С.Столярова Excel 2000. – М.: ДМК Пресс, 2002 – 

336с. 
13. А.П.Солодов, В.Ф. Очков MathCAD/Дифференциальные модели. – М.: 



Издательство МЭИ, 2002 – 239с. 
14. В.Дьяконов MathCAD 8/2000: специальный справочник. – СПб:Питер, 

2001. – 592с. 
Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ 

„КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри АЕС і ІТФ. 
Розклад консультацій з дисципліни визначається графіком, що 

розробляється на кожний семестр. 
Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 

інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення практичних занять.  
Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 

матеріалу. 
 

VІ. МОВА 
 

Мова викладання російська. 
 

VII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 
Успішність вивчення дисципліни оцінюється сумою набраних балів – 

рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та 
відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки 
успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.   

 
VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 
Кредитний модуль „Математичні методи та моделі - 2” має статус 

математичної та природничо-наукової підготовки для напряму 6.050604  
“Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори” і 
є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні 
індивідуального навчального плану студента. 
 
 
Розробник  к.т.н., ст.викладач кафедри АЕС і ІТФ              Лебедь Н.Л. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


