




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з відомими числовими алгоритмами для 
розв’язання фізичних, біологічних та хімічних задач та оволодіння підходами до моделювання 
процесів у природі, навичками використання сучасних типових числових методів та сучасних 
програмних середовищ. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати основні поняття теорії моделювання, приклади динамічних та випадкових процесів у 
природничих науках. 

2. Вміти записати диференційне рівняння, що описує поведінку динамічної системи, 
розв’язати аналітично диференційне рівняння. 

3. Володіти елементарними навичками складання алгоритмів та написання програм для 
реалізації обчислень. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Предметом навчальної дисципліни є числові моделі фізичних процесів, алгоритми та методи 
моделювання фізичних явищ. 

В курсі детально розглядаються найбільш поширені підходи до проведення моделювання: 
використання сіткових методів та кінцевих різницевих схем до розв’язання диференційних рівнянь; 
числове моделювання фізичних процесів, що описуються рівняннями математичної фізики та 
застосування частинкових та імовірнісних методів до розв’язання рівнянь математичної фізики та 
їх використання для опису досить складних модельних об’єктів, що можуть бути описані лише за 
допомогою числових комп’ютерних моделей, зокрема таких об’єктів як перколяційні кластери, 
фрактали. Розглядаються принципи реалізації нейронних мереж та можливості їх застосування до 
моделювання природничих явищ. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Навчальні цілі дисципліни спрямовані на досягнення таких загальних та фахових компетентностей: 
ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК9, ЗК12, ЗК15, ФК1, ФК2, ФК5. 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні підходи до моделювання 
процесів у природничих науках, розуміти 
межі їх застосовності та точність, 
особливості побудови моделей в різних 
природничих науках. 

Лекції Письмова 
контрольна 
робота 
 
Запитання на 
заліку 

20% 
 
 
 

12% 
 

2.1 Вміти застосовувати спеціальне програмне 
забезпечення для створення комп’ютерних 
моделей реальних об’єктів та процесів з 
метою дослідження їх  

Лабораторні роботи Звіти по 
лабораторних 
роботах 
 
Задача на заліку 

20% 
 
 
 

12% 
4.1 Прийняти і обґрунтувати рішення щодо 

вибору типу моделі, підходів моделювання 
та програмного комплексу для описання 
фізичних, біологічних чи хімічних процесів чи 
систем. 

Лекції, лабораторні 
роботи, самостійна 
робота студента 
 
 

Письмовий звіт з 
семестрової 
роботи 
 
Практичне 
завдання на заліку 
 

20% 
 
 
 

18% 
 
 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 1.1 2.1 4.1 
ПР1.2. Знати та розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються 
предметних областей, опанованих у ході магістерської програми +   
ПР1.3. Застосовувати отримані знання і розуміти як вирішити якісні та кількісні задачі 
незнайомої природи. + + + 
ПР1.5. Знати методи комп’ютерного моделювання структури, параметрів і динаміки 
хімічних систем. +   
ПР1.10. Здійснювати систематизацію та критичний аналіз даних.   + 
ПР1.16. Представляти науковий та практичний матеріал в письмовій та усній формах   + 
ПР1.18. Перекладати фахову літературу та розуміти іншомовні наукові тексти   + 
ПР2.5. Здатність приймати обґрунтовані рішення, нести відповідальність за власні 
судження та результати.  + + 



7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Контрольна робота: РН 1.1 -  30 балів/18 балів. 
2. Лабораторні роботи: РН 2.1. - 30 балів/18 балів.          
3. Самостійна семестрова робота: РН 4.1 - 40 балів/24 балів.  
Усього: 100 балів/60 балів. 

- підсумкове оцінювання: відсутнє. 
 

Оцінювання Min Max 
Семестрове оцінювання 36 60 
Підсумкове оцінювання 24 40 

Всього 60 100 

 
7.2 Організація оцінювання:  
У кінці семестру після завершення вивчення тем на останній лекції проводиться письмова 
контрольна робота. Контрольна робота спрямована на визначення рівня знань студентами 
матеріалів лекцій за весь семестр. 
Протягом семестру студенти виконують лабораторні роботи, за результатами чого 
готують письмові та усні звіти.  
Протягом семестру студенти працюють над виконанням самостійної роботи, необхідні 
знання та навички для виконання якої отримують під час лекційних та лабораторних 
занять. Результатом виконання семестрового завдання є письмовий звіт та усний захист. 
Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60 
балів), для одержання заліку обов’язковим є виконання  додаткових завдань.   
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій  і  лабораторних 
занять 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 
лекції лабораторні самостійна 

робота 
Частина 1 Теоретичне навчання  

1 
Вступ. 
Тема 1  Вступ. Загальні підходи до побудови 
комп’ютерних моделей та їх формалізації. 

1  1 

2 Тема 2.  Різницеві похідні та точність комп’ютерного 
моделювання. 1  1 

3 
Тема 3.  Алгоритми Ейлера, Кромера-Ейлера та Верле 
при розв’язанні рівнянь другого порядку у повних похідних. 
Моделювання планетарних систем. 

2  2 

4 
Тема 4.  Загальні підходи до розв’язання диференційних 
рівнянь у часткових похідних. Особливості сіткових 
методів що використовуються в природничих науках. 

2  2 

5 
Тема 5.  Зв’язані коливні системи. Перехід від системи 
рівнянь що описує зв’язані осцилятори до хвильового 
рівняння. Моделювання хвиль. Фур’є аналіз. Швидке 
перетворення Фур’є. 

2  2 

6 

Тема 6.  Поняття про метод Монте-Карло. Генератори 
випадкових чисел. Методи побудови випадкових числових 
послідовностей. Генерація числових послідовностей с 
заданим законом розподілу ймовірностей. Похибки при 
моделюванні методом Монте-Карло. Алгоритми 
обчислення інтегралів методом Монте-Карло з 
найменшими похибками. 

2  2 

7 Тема 7.  Статистичні методи моделювання в 
природничих науках. Задачі оптимізації. 2  2 

8 
Тема 8.  Методи випадкового блукання. Застосування 
методів випадкового блукання до розв’язання задач 
статистичної фізики. Побудова розподілів з заданою 
щільністю імовірності цим методом. 

2  2 

9 Тема 9.  Поняття про перколяцію. Задача перколяції та 
підходи до моделювання процесів перколяції в фізиці. 2  2 

10 
Тема 10. Фрактали. Побудова фракталів. Фрактальна 
розмірність. Підходи до моделювання та аналізу 
фрактальних систем. 

2  2 

11 
Тема 11. Нейронні мережі. Одно- та багатошарові 
нейронні мережі. Навчання нейронних мереж. 
Контрольна робота. 

2  2 

Частина 2  Лабораторний практикум 
11 Тема 12.  Застосування різницевих схем до розв’язання 

диференційних рівнянь в природничих науках.  2 2 

12 
Тема 13.  Моделювання випадкових процесів. 
Застосування методу Монте-Карло до розв’язання 
практичних завдань та моделювання процесів в 
природничих науках. 

 4 4 

13 Тема 14.  Застосування нейронних мереж до моделювання 
природничих явищ.  4 4 

14 Тема 15.  Застосування комп’ютерного моделювання до 
описання та дослідження систем в природничих науках.   30 

 ВСЬОГО 20 10 60 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 20 год. 
Лабораторні заняття - 10 год. 
Самостійна робота - 60 год. 
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10. Додаткові ресурси: немає. 
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