
1 

 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

 

«Професійні математичні методи та інформаційні системи» 

 

Профіль дисципліни 

 
 

 

 

Кафедра  
вищої та прикладної 

математики 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань  20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 1-й, 1-й 

Компонента освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійної підготовки 

Мова викладання: українська 

 

1. Інформація про викладача 

 
Викладач Журавльов Валерій Пилипович 

Профайл викладача 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-
about-vmpm/m-chief-vmpm 

Контактна інформація (067) 945-99-97, e-mail: vfz2008@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2283  

Консультації 
Консультація очна щосереди з 13.30 до 16.00, або 

онлайн консультація через Zoom, Viber. 
 

2. Анотація до дисципліни 

 
Нові видатні досягнення математики, особливо в обчислювальній техніці, 

знаходять тепер найширше застосування в усіх галузях природознавства. Застосування 

математики в науці, техніці і культурі набуває все більшого значення. 

Майбутній спеціаліст, незалежно від конкретно обраного інженерного профілю, 

повинен  володіти сучасними математичними методами дослідження навколишнього 

середовища, бути обізнаним з основними методами використання математики в 

навколишньому житті, використовувати набуті знання з математики при обчисленні, 

розв’язанні конкретних задач інженерії, вміти моделювати, аналізувати, складати і  

розв’язувати прикладні задачі. 

На лекціях курсу «Професійні математичні методи та інформаційні системи» на 

прикладі сучасних методів дослідження існування розв’язків лінійних алгебраїчних 

систем та крайових задач для систем лінійних диференціальних рівнянь показується 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-vmpm/m-chief-vmpm
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-vmpm/m-chief-vmpm
http://185.25.118.66/course/view.php?id=2283
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сучасний розвиток методів та прийомів дослідження динамічних систем, які досить часто 

застосовуються для моделювання реальних інженерних задач, викладається зміст курсу, 

проводиться аналіз основних понять і методів. Читання лекцій супроводжується  

розглядом прикладів, які відповідають основним положенням лекцій, достатньо наочним і 

орієнтованим на наступне застосування матеріалу, що викладається в інших дисциплінах. 

На практичних заняттях студенти відпрацьовують основні методи і способи 

розв’язування математичних задач, а також закріплюють теоретичні положення курсу. 

При проведенні практичних занять особливу увагу необхідно приділяти: 

1. Формуванню і розвиткові аналітичних та обчислювальних навиків. 

2. Прищепленню навиків складання та аналізу математичних моделей  реальних 

явищ і розвиткові математичної  інтуїції. 

3. Виробленню умінь розв’язувати прикладні задачі, пов’язані з майбутньою 

спеціальністю студентів, що вимагають підбору даних і попереднього висновку 

аналітичних залежностей. 

4. Вивченню методів контролю правильності розв’язування задачі. 

Набуттю навиків правильної організації  обчислень і вмінню користуватися 

обчислювальними засобами. 

Важливим фактором засвоєння  курсу «Професійні математичні методи та 

інформаційні системи» є самостійна робота  студентів. Вона складається із неперервної 

роботи по виконанню поточних завдань (протягом тижня) і типових розрахунково-

графічних робіт. 

Типовий розрахунок розрахунково-графічних робіт є індивідуальним завданням за 

темами, які вивчаються в семестрі. В цих завданнях вагомо представляються елементи 

прикладної математики, основні чисельні методи яких забезпечують   перехід до 

використання ПК. 

Результативність самостійної роботи студентів забезпечується ефективною 

системою контролю, яка включає в себе опитування студентів по змісту лекцій, перевірку 

виконання поточних завдань, контрольні роботи, захист типових розрахунків, заліки та 

іспити. 

Після вивчення однієї чи двох тем необхідно проводити контрольну роботу. 

Загальна кількість контрольних робіт, передбачених даною програмою – три. 

Контроль за виконанням типових розрахунків проводиться в два етапи:  

1) попередня перевірка правильності письмового розв’язання  задач і прикладів;  

2) захист типового розрахунку (усно чи письмово). 

При читанні курсу «Професійні математичні методи та інформаційні системи» 

особливу увагу слід звертати на прикладну направленість математики та методи навчання, 

які максимально активізують пізнавальну діяльність студентів. 
 

3. Мета та цілі дисципліни 

 
Метою дисципліни є: 

- навчання майбутніх інженерів методам сучасного математичного апарату, 

необхідного для моделювання та розв’язування інженерних задач у галузі 

діяльності майбутнього фахівця; 
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- розвиток інтелекту студентів, їх загальнонаукового та логічного мислення; 

- засвоєння студентами необхідного математичного апарату, який допомагає 

моделювати, аналізувати і розв’язувати прикладні задачі із застосуванням 

комп’ютерної техніки. 

     Завдання дисципліни. 

Основним завданням дисципліни є надання необхідного рівня знань з основ 

математичного формулювання та моделювання інженерних задач, логічного 

мислення та застосування цих знань у практичній діяльності майбутніх фахівців 

інженерного напрямку. 

 

4. Організація навчання 

4.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 20 6 

Практичні / лабораторні 28 10 

Самостійна робота 102 134 

 

4.2. Формат дисципліни 

 
Формат проведення дисципліни для очної форми навчання:  

- змішаний (поєднання традиційних форм навчання (лекції, практичні заняття в 

аудиторії) з елементами електронного навчання через систему Moodle),  

- за потреби –  дистанційний.  

Для заочної форми навчання: 

- поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

-  

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 
5.  

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

  Модуль 1. Сучасні методи дослідження систем лінійних алгебраїчних рівнянь 

та їх застосування до дослідження крайових задач для ЗДР. 

  Змістовий модуль 1. Узагальнення поняття оберненої матриці. Узагальнено 

обернені та псевдообернені матриці. 

1 Т1 Поняття евклідового простору. Норма вектора в евклідовому 

прострі. Базис евклідового простору. Поняття біортогональної 

системи векторів. 

2  

2 Т2 Матриці та дії над ними. Обернена матриця. Застосування он-

лайн калькуляторів для обчислення оберненої матриці. 
2 1 

3 Т3 Метод «планшета» знаходження базисних векторів нуль-

простору матриці та її транспонованої. Матриці Грама. Поняття 
2  
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5.1. Система оцінювання та вимоги 

 
Загальна система оцінювання дисципліни  

За опрацьовану лекцію –0,5 бала,  

За виконане практичне завдання – 0,5 бала, 

За підготовлену презентацію  

за обраною темою – 5 балів, 

За правильно виконану модульну контрольну 

роботу – 10 балів, 

За виконання розрахунково-графічної  

роботи – 5 балів, 

За активність на заняттях – 2 бали. 

Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Умови допуску до підсумкового контролю Необхідно набрати min 60 балів 

Критерії оцінювання 
90 – 100 балів – А (відмінно), 

82 – 89 балів – В (дуже добре), 

проектора та ортопроектора, їх побудова. Застосування он-лайн 

калькуляторів для обчислення базисних векторів нуль-простору.

  

4 Т4 Поняття узагальнено оберненої матриці. Ліва, права 

односторонньо обернені матриці. Узагальнено обернена матриця, 

її властивості та побудова. Застосування он-лайн калькуляторів 

для обчислення узагальнено оберненої матриці. 

2 1 

5 Т5 Псевдообернена матриця, її побудова та основні властивості. 

Застосування он-лайн калькуляторів для обчислення 

псевдооберненої матриці. 

2  

  Змістовий модуль 2. Сучасні методи дослідження систем лінійних рівнянь. 

6 Т6 Огляд класичних методів знаходження розв’язків систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь. Метод Крамера. Метод оберненої матриці. 

Розв’язок матричних рівнянь різних типів. Метод Гауса.  

Застосування он-лайн калькуляторів для розв’язку систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь. 

2 1 

7 Т7 Сучасні методи розв’язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Критерій існування та представлення загальних розв’язків. 
2 1 

8 Т8 Перевизначені та недовизначені системи. Некоректно поставлені 

задачі. Псевдорозв’язки алгебраїчних систем. 
2  

  Змістовий модуль 3. Крайові задачі для систем лінійних диференціальних 

рівнянь як математичні моделі процесів. 

9 Т9 Математичні моделі. Математичні  моделі: означення, 

характеристики. Основні характеристики математичної моделі. 

Етапи побудови математичної моделі. 

2 1 

10 Т10 Розв’язок однорідної та неоднорідної системи диференціальних 

рівнянь.Умови існування та представлення загальних розв’язків 

крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь. 

2  
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75 – 81 бал – С (добре), 

64 – 74 бали – D (задовільно), 

60 – 63 бали (достатньо), 

35 – 69 балів FX (незадовільно з 

можливістю повторного складання 

семестрового контролю) 

1 – 34 бали (незадовільно з 

обов’язковим повторним вивченням 

залікового кредиту). 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

володіти:  

- сучасними математичними методами дослідження та розв’язку інженерних 

задач,  

- бути обізнаним з основними методами використання математики в 

навколишньому житті,  

- використовувати набуті знання при обчисленні, розв’язанні конкретних задач 

виробництва,  

- вміти моделювати, аналізувати, складати і  розв’язувати прикладні задачі 

інженерного характеру; 

- бути здатнтм до абстрактного мислення, аналізу та синтезу та застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

-  знати:  

-   сучасні методи застосування математики в інженерії, 

-   основи вищої математики, яка є фундаментом математичної освіти інженера; 

-  основні методи, які застосовуються при розв’язанні конкретних інженерних 

задач;  

вміти:  

- сформулювати інженерну задачу в математичних термінах і знайти шляхи 

розв’язку одержаної моделі; 

- користуватися різними довідниками для розв’язку практичних задач; 

- використовувати набуті знання та навички при розв’язуванні практичних задач; 

- використовувати набуті знання при вивченні нових дисциплін, які не викладались 

при навчанні спеціаліста у вузі. 

 

 

7. Пререквізити 
 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати:  
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 матричне числення, 

 класичні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь, 

 основи теорії лінійних диференціальних рівнянь першого порядку, 

студент повинен вміти:  

 будувати обернену матрицю до не виродженої, 

 знаходити розв’язки систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Крамера,        

методом оберненої матриці, методом Гауса, 

 будувати загальні розв’язки диференціальних рівнянь першого порядку, 

 логічно, абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати, 

  бачити функціональні залежності. 

             мати математичну культуру. 

 

 

8. Політики дисципліни 

9.  

 
Обов’язкове відвідування занять, виконання домашніх завдань, виконання розрахунково-

графічних та модульних контрольних робіт, створення презентацій.  

 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
– основна: 

1. Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Самойленко А. М. Нормально разрешимые краевые 

задачи. – Киев: Наукова думка, 2019. – 628 с. 

2. Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Самойленко А. М. Обобщенно-обратные операторы и 

нетеровы краевые задачи. – Киев: Изд-во ИМ НАНУ, 1995. – 320 с. 

3. Беллман Р. Введение в теорию матриц. – М.: Наука, 1969. – 367 с. 

4. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. – М.: Наука, 1988. – 552 с.  

5. Турбин А. Ф. Формулы для вычисления полуобратной и  псевдообратной мтрицы  

// Журн. вычислит.  математики и мат. физики. –  1974. – т. 14,  № 3. – C. 772 –  776. 

6. Кублановская В. И. О вычислении обобщенной обратной матрицы и  проекторов  

// Журн. вычисл. математики и мат. физики. – 1966. – т. 6, № 2. – C. 326 – 332. 

7. Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения. Учебное пособие для педагогических 

вузов – М.: Просвещение, 1988. – 256 с. 

8. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения. 

Примеры и задачи. – К.: Вища школа, 1984. – 408 с. 

9. Бойчук А. А. Конструктивные методы анализа краевых задач. – Киев: Наук. думка, 

1990. – 96 с. 

 

– допоміжна: 

1. Малкин И. Г. Некоторые задачи теории нелинейных  колебаний. – М.: Гостехиздат, 

1956. – 491 с. 

2. Демидович Б. П. Лекции по математической теории устойчивости. – М.: Наука, 

1967. –   472 с. 
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3. Бойчук А. А. Построение решений двухточечных краевых задач для 

слабовозмущенных нелинейных систем в критических случаях // Укр. мат. журнал. – 

1989. – т. 41, № 10. – С. 1416 – 1420. 

4. Боголюбов Н. Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. – М.: 

Наука, 1974. –  503 с. 

5. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. – М.: Наука, 

1971. – 576 с. 

 

– інформаційні ресурси: 

 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек. 

 

 

 
 

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

