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1. Мета дисципліни (до 300 символів) – оволодіти основами сучасної прикладної теорії 
математичного моделювання, принципами побудови сучасних інтегрованих систем 
проектування в механіці, отримати теоретичні знання та набути навичок в формалізації 
механічних проблем та розрозбці програмного забезпечення для їх розв’язання.  
 
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни (перед навчанням у 3-му 
семестрі): 
1. Знати: основи класичної механіки та механіки суцільного середовища, основні гіпотези, 

закони та теореми та що застосовуються при формалізації задач механіки, основи теорії 
звичайних диференціальних рівнянь та диференціальних рівнянь в частинних похідних, 
що стосуються формулювання та аналізу математичних постановок задач механічних 
задач, основи функціонального, структурного та об’єктно-орієнтовного програмування. 

2. Вміти: формулювати основні гіпотези при формалізації фізичних задач, формулювати 
математичні постановки задач класичних задач механіки, використовувати теореми 
існування та єдиності розв’язку задач Коші та граничних задач для звичайних 
диференціальних рівнянь та рівнянь в частинних похідних, розробляти та реалізовувати 
програмний код, структурувати програми, налагоджувати та тестувати програми. 

3. Володіти елементарними навичками: математичної постановки та розв’язування задач 
механіки, аналізу коректності математичних постановок задач механіки, програмування 
на мовах високого рівня, роботи з IDE. 

3. Анотація навчальної дисципіни (до 700 символів):  
 Навчальна дисципліна «Сучасні інтегровні системи комп’ютерної механіки» є 
складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 
11 математика та статистика зі спеціальності 111 математика освітньої програми 
«Комп’ютерна механіка». Дана дисципліна  є обов’язковою. Розвиток інформаційних 
технологій формує зміну підходів до розв’язання проблем та задач в механіці. Сучасний 
дослідник та інженер механік має вільно володіти теорією та методами моделювання 
механічних явищ та процесів, вміти формалізувати фізично поставлену задачу та реалізувати 
її у вигляді програмного коду для широко розповсюджених обрахункових систем. 
Використання інтегрованих систем проектування дозволяє об’єднувати в одному 
програмному середовищі весь процес реалізації механічної моделі починаючи з етапу 
формалізації моделі, проведення аналітичних та напіваналітичних викладок, чисельних 
розрахунків з використанням високорівневих бібліотек та закінчуючи оформленням звіту про 
виконану роботу. Головною метою даної дисципліни є ознайомлення студентів з основними 
поняттями сучасної прикладної теорії математичного моделювання, основами побудови та 
використання сучасних інтегрованих систем проектування для вирішення механічних задач 
та проблем. 
 Викладається у 8 семестру 4 курсу в обсязі 180 год. (6 кредитів ECTS1) зокрема: лекції 
– всього 14 год., лабораторні 14 год., практичні 28 год.,   самостійна робота – 122 год.. У 
курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується 
дисципліна  іспитом. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
 формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці або 

у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й 
комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; набуття 
знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень у математиці, 

                                                
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне оволодіння 
компетентностями:  
1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1); 
2) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2) 
3) Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК-3) 
4) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-6); 
5) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7) 
6) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8); 
7) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9); 
8) Здатність працювати автономно (ЗК-12); 
9) Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК-13); 
10) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-14); 
11) Здатність використовувати стандартні прийоми та методи математичних досліджень, 
проявляти творчий підхід, ініціативу (ЗК-16); 
12) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати 
свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-17); 
13) Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою 
спрощення їхнього аналізу й розв’язання (СК-1); 
14) Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для 
цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, 
залучених до розв’язання тієї самої задачі (СК -2); 
15) Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у 
математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у 
логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок 
(СК -3); 
16) Здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти 
правдоподібні аргументи від формально бездоганних (СК -4); 
17) Здатність до кількісного мислення (СК-5); 
18) Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем (СК-
6) 
19) Здатність застосовувати чисельні методи для дослідження математичних моделей (СК-7); 
20) Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання 
обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів (СК-8); 
21) Здатність застосовувати спеціалізовані мови  програмування та пакети прикладних 
програм (СК-9); 
22) Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних 
розрахунків (СК-10); 
23) Здатність виражати терміни специфічної предметної області мовою математики (СК-11); 
24) Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних (СК-13); 
25) Здатність розробляти експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати дані, 
отримані на їх основі (СК-14); 
26) Здатність пояснювати математичними термінами результати, отримані під час 
розрахунків (СК-15). 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результат навчання (Формуються розробником) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

РН 1.1 

Знати мету моделювання, класифікацію моделей 
(ідеальне, наукове та знакове моделювання),  
означення когнітивної, концептуальної та 
формальної моделей, етапи побудови математичної 
моделі, означення концептуальної та математичної 
постановки задачі, форми формалізації механічних 
явищ та процесів, недоліки та якість стандартних 
моделей, ієрархічне поскладнення моделей, 
означення та основні поняття структурного 
моделювання,поняття системи та її структурної  
моделі, методи аналізу та синтезу в структурному 
моделюванні, означення конфігуратора та 
класифікатора, .причини виникнення 
невизначеностей в математичному моделюванні 
механічних систем. 

17% 

РН 1.2 

Знати інтерфейс та програмні можливості 
інтегрованих систем комп’ютерної математики 
Matlab та Mathematica їхню орієнтованість на 
аналітичні та матричні операції, можливість 
інтегрованості систем комп’ютерної математики 
Matlab та Mathematica зі сторонніми стандартними 
програмними засобами, стандартні спеціалізовані 
розширення інтегрованих систем комп’ютерної 
математики Matlab та Mathematica, розробку 
розширень користувача, використання вбудованих 
та зовнішніх бібліотек, засоби створення, 
редагування та налаштування m та nb файлів, 
інтерфейс застосування системних команд та 
операцій, керування пам’ятю, операції роботи з 
файлами та файловою системою, імпорт та експорт 
даних 

18% 

РН 1.3 

Володіти програмними засобами математичних 
обчислень, знати програмні операції над векторами 
та матрицями, типізацією даних та узгодження 
неявного перетворення типу, програмними 
засобами  графічного представлення об’єктів, 
програмними засобами чисельних методів та 
обробки даних, типовими засобами програмування  

Лекція, 
практичне 

та 
лабораторне 

заняття 

Іспит, активна 
робота на лекції, 

усні відповіді 

17% 

РН 2.1 

Вміти класифікувати моделі, будувати когнітивні, 
концептуальні та формальні механічні моделі на 
прикладі задач класичної кінематики, статики та  
механіки деформівного тіла, формулювати 
припущення, проводити спрощення та вирішувати  
недовизначеність моделей, будувати та 
класифікувати структурні моделі, застосовувати 
чисельні методи при реалізації механічних 
моделей, усувати недовизначеності моделей 
шляхом застосування інженерних евристик. 

15% 

РН 2.2 

Вміти працювати з інтерфейсом та системою 
допомоги систем комп’ютерної математики Matlab 
та Mathematica, проводити символьні операції над 
виразами, використовувати глобальні та локальні 
перетворення виразів, створювати шаблони, 
формалізовувати механічні проблеми, розробляти 
план виконання проекту, флрмулювати систему 
гіпотез моделі, розробляти програмний код для 

Практичне 
та 

лабораторне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
Контрольна 

робота  (60% 
правильних 
відповідей), 

розв’язання задач 
на практичних 

заняттях 
іспит, виконання 

лабораторних 
завдань,завдань 

винесених на 
самостійну 

роботу 

24% 



© Зражевський Г.М., 2020 рік 
 

реалізації проекту, налаштовувати програмне 
забезпечення проекту, готувати звіт про виконання 
проекту та робочу документацію по проекту, 
супроводжувати програмне забезпечення проекту. 

РН 3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд на задачу 
та формулювати робочі гіпотези, спілкуватися з 
колегами з питань застосування математичних 
методів та теорій 

Лекція, 
практичне 

та 
лабораторне 

заняття, 
самостійна 

робота 

активна робота 
на лекції, 

практичних та 
лабораторних 
заняттях, усні 

відповіді 

5% 

РН 3.2. Вироблення навиків командної роботи Лекція, 
практичне 

та 
лабораторне 

заняття, 
самостійна 

робота 

активна робота 
на лекції, 

лабораторних 
заняттях, усні 

відповіді 

4% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

                             Результати     навчання 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

РН
 1

.1
 

РН
 1

.2
 

РН
 1

.3
 

РН
 2

.1
 

РН
 2

.2
 

РН
 3

.1
 

РН
 3

.2
 

РН-3 - Знати принципи modus ponens (правило 
виведення логічних висловлювань) та modus 
tollens (доведення від супротивного) і 
використовувати умови, формулювання, 
висновки, доведення та наслідки математичних 
тверджень; 

+ + + + + + + 

РН-5 - Мати навички використання 
спеціалізованих програмних засобів 
комп’ютерної та прикладної математики і 
використовувати інтернет-ресурси; 

+ + + + + + + 

РН-12 - Відшуковувати потрібну науково-
технічну інформацію у науковій літературі, 
базах даних та інших джерелах інформації 

+ + + + + + + 

РН-21 - Розв’язувати  типові задачі 
математичного аналізу, алгебри, 
диференціальних та інтегральних рівнянь, 
оптимізації за допомогою чисельних методів 

+ + + + + + + 

РН-22 - Знати теоретичні основи і застосовувати  
методи теоретичної та прикладної механіки і 
механіки суцільних середовищ (РН-22). 

+ + + + + + + 

РН-26 - Бути наполегливим у досягненні мети 
під час вирішення проблеми з різних розділів 
комп’ютерної механіки 

+ + + + + + + 

РН-27 -  Застосовувати програмні системи 
комп’ютерної механіки для моделювання і 
аналізу механічних систем та процесів 

+ + + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 
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1. Активна робота на лекції, усні відпові: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH3.1, РН3.2 – 10 балів/6 
балів;  
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3 – 5 балів/3 
бали  
3. Модульна контрольна робота: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1 – 20 балів/11 балів;  
4. Виконання лабораторної роботи: РН2.2 – 15 балів/8 балів; 
6. Розв’язання задач на практичних заняттях: РН2.1, РН2.2, PH3.1, РН3.2,  – 10 балів/7 
балів; 

- підсумкове оцінювання: іспит. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- - результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1, PH2.2;  
- форма проведення і види завдань: письмова робота та усна співбесіда. Завдання включає 
2 теоретичні питання/теоретичні задачі та дві практичні задачі 

7.2. Організація оцінювання: 
 Активна робота на лекціях передбачає присутність на лекції, уважне прослуховування 
лекційного матеріалу, відповіді на питання, що задаються лектором під час лекції, задання питань 
лектору з метою роз’яснення матеріалу, участь в дискурсіях, що ініціюються лектором, чи слухачами 
на протязі лекції, коментування матеріалу лекції та оцінка якості донесення матеріалу лектором. 
Самостійна робота передбачає виконання завдань, що надаються лектором, пошук та робота з 
додатковою літереатурою по заданій темі, читання наукової та науково-популярної літератури. 

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та досклаcти домашні завдання. Студенти, які набрали впродовж семестру та за рахунок 
додаткових етапів оцінювання сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів, до складання іспиту не допускаються.  
 Форма іспиту – письмово-усна. Екзаменаційний білет складається із 4 завдань, перші два з 
яких є теоретичними, два інших – задачі. Теоретичні завдання оцінюються від 0 до 7 балів кожне, 
практичні завдання оцінюються від 0 до 10 балів кожне Додатково від 0 до 6 балів студент отримує 
за усне опитування. Всього за іспит можна отримати від 0 до 40 балів. Мінімальна кількість балів, 
які додаються до семестрових – 24 бали.  

Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота: на 5-му тижні семестру. 
2. Захист проекту, виконаного на лабораторних заняттях: на 12-му тижні семестру 
3. Оцінювання завдань самостійної роботи за РН1.2  на 3-му тижні, за РН2.1 на 6 тижні, 

за РН2.2 на 12 тижні семестру 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 
7.3.  Шкала відповідності оцінок  

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин теми Назва теми 
І семестр 

 
Лекції Лаборато

рні 
заняття 

Практичні 
заняття 

Самост. 
робота 

Модульн
а 

контроль
на 

Інші форми 
контролю 

Змістовий модуль 1 „ Основи прикладного моделювання в механіці ” 
1 Основи прикладного 

моделювання в механіці. 
Побудова когнітивних, 
концептуальних та 
формальних моделей в 
механіці. Етапи 
побудови математичної 
моделі. Концептуальна 
та математична 
постановка задачі. 
Реалізація, 
супроводження та 
контроль в моделюванні. 

4 2 4 16   

2 Структурне 
моделювання в механіці. 
Система та структура 
модель системи. 
Побудова структурних 
моделей. Методи аналізу 
та синтезу в 
структурному 
моделюванні 

4 2 4 16 2  

Змістовий модуль 2 „ Системи комп’ютерної математики Matlab та 
Mathematica ” 

3 Інтерфейс та програмні 
можливості інтегрованих 
систем комп’ютерної 
математики Matlab та 
Mathematica. 
Орієнтованість на 
аналітичні та матричні 
операції. Реалізація 
математичних 
аналітичних в системах 
комп’ютерної 
математики Matlab  та 
Mathematica. 

2 4 2 30   

4 Багаторівневе 
програмування з 
застосуванням 
інтегрованих систем 
проектування. 
Стандартні 
спеціалізовані 
розширення 
інтегрованих систем 
комп’ютерної 
математики Matlab та 
Mathematica. Розробка 
розширень користувача. 
Використання 
вбудованих та зовнішніх 
бібліотек. 

4 4 4 30   
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5 Виконання завдання 
побудови багаторівневої 
моделі. 

 2 14 30   

Всього годин за І семестр 14 14 28 122 2  
 

Загальний обсяг 180 годин, у тому числі: 
лекції – 14 годин, 
лабораторні заняття – 14 годин, 
лабораторні заняття – практичні 28 годин, 
консультації – 2 години,  
самостійна робота – 122 годин. 
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 Основні: 
1. Ашихмин В.Н., Гитман Н.Б., Келлер И.Э, Наймарк О.Б., и другие. Введение в 

математическое моделирование. М.: ”Логос”, 2005. 
2. Мэтьюз Дж. Г., Куртис Д. Финк. Численные методы. Использование MATLAB, Третье 

издание. Издательский дом ”Вильямс”, 2001. 
3. Половко А.М., Бутусов П.Н. MATLAB для студента. СПб.:БХВ-Петербург, 2005. 
4. Воробьев Е.М. Введение в систему “MATHEMATICA”. Интернет ресурс, 2009. 
5. MATHEMATICA 5.1/5.2.6. Программирование и математические вычисления. М.:ДМК, 

2008. 
Додаткові:  
1. Самарский А.А., Михайлов А.П., Математическое моделирование: Идеи, Методы, 
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