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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Математичні 

методи і моделі у землеустрої” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки  бакалавра за спеціальністю 193 - «Геодезія та землеустрій». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є математичні методи і моделі, 

як інструмент вирішення завдань у галузі геодезії та землеустрою. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни “Математичні методи і 

моделі” базується на знаннях з дисциплін «Вища математика», «Фізика», 

«Інформатика і програмування», «Геодезія», «Картографія» та забезпечує 

розв’язання  інженерних задач землеустрійного (супутникового, космічного  та 

геоінформаційного) спрямування.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Математичні моделі.  

2. Математичні методи. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  «Математичні методи і 

моделі у землеустрої» є формування у майбутніх фахівців потреби та вміння 

вибирати, адаптувати та цілеспрямовано використовувати математичні засоби 

вирішення професійних задач.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Математичні методи і 

моделі у землеустрої» є набуття теоретичних знань з методики розробки 

математичних моделей та сучасних алгоритмів їх розв’язання і дослідження, а 

також навичок використання теоретичних знань у практичній діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- класифікацію математичних моделей; 

- вимоги до математичних моделей; 

- методи і алгоритми створення теоретичних та експериментальних 

математичних моделей; 

- особливості математичного моделювання багатопараметричних задач; 



4 
 

  

- методи і алгоритми багатофакторного аналізу математичних моделей; 

- методи і алгоритми параметричної оптимізації; 

- чисельне розв'язання лінійних та нелінійних рівнянь; 

- чисельне диференціювання, інтегрування та інтерполювання. 

вміти : 

- встановити тип математичної моделі; 

- визначати та застосувати метод та алгоритм створення математичної 

моделі; 

- розробляти теоретичні та експериментальні математичні моделі; 

- визначати метод і алгоритм багатофакторного аналізу математичної 

моделі; 

- проводити розрахунки математичних моделей землеустрійного (сферичної 

тригонометрії,  супутникової та космічної геодезії, геоінформації) 

спрямування; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 165 годин / 5,5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. 

Загальна постановка задачі моделювання. Поняття моделі. Основні 

визначення математичного моделювання. Призначення апарату математичних 

моделей. Класифікація математичних моделей. Теоретичні та експериментальні 

математичні моделі. Типи моделювання. Вимірність математичних моделей. 

Лінійні та нелінійні рівняння, як базовий апарат одновимірного математичного 

моделювання. Системи лінійних та нелінійних рівнянь, як базовий апарат 

двовимірного математичного моделювання. Методи і алгоритми розробки 

математичних моделей. Аналіз розмірностей та теорія подібності. Балансові 

диференційні рівняння. Апроксимація експериментальних даних та її статистичні 

характеристики. Планування експерименту.  Визначення коефіцієнтів рівняння 
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регресії. Статистична адекватність  рівняння регресії.  Параметрична оптимізація. 

Критерій оптимізації та цільова функція. 

 

Змістовий модуль 2. 

Метод апріорного ранжування параметрів. Психологічний експеримент. 

Методи багатофакторного аналізу. Аналіз чутливості. Визначення характеристик 

найгіршого випадку. Статистичний аналіз (метод Монте-Карло). Класифікація 

задач оптимізації. Методи та алгоритми оптимізації.  Аналітичне рішення задачі 

оптимізації через визначення першої та другої похідних цільової функції. Метод 

покоординатного спуску. Симплексаний метод.  Градієнтні методи. Чисельне 

розв'язання лінійних та нелінійних рівнянь. Чисельне диференціювання, 

інтегрування та інтерполювання. Рівняння планіметрії та сферичної геометрії. 

 

4. Рекомендована література 

1. Мичковський Ю.Г., Василенко М.Г., Саньков С.В. Основи наукових 

досліджень. Науковий посібник: КГПУ ім. Михайла Остроградського. – 

Кременчук. 2007. - 164с. 

2. Вигодский М. Я. Справочник по высшей математике: Наука. –Москва. 

1972. - 870с. 

3. Малер Г., Кордес Ю. Математические методы в химии и химической 

технологии: Химия. – Москва. 1996. - 870с. 

4. Жаров В.Е. Сферическая астрономия. Учебник: - Фрязино. 2006. - 472с. 

5. Макаров Е. Mathcad. Учебный курс: Питер. – СПб. 2009. – 384с. 

6. Уокенбах Д. Excel. Библия пользователя: «Диалектика». - М-СПб-Киев. 

2004. - 766с. 

7. Артамонов В. В., Василенко М. Г., Міхно П.Б. Математичні методи 

планування експериментів. Навчальний посібник: КрНУ ім. Михайла 

Остроградського. – Кременчук. 2018. 124с.  
 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання ____іспит_____ 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання  ____поточний контроль_____ 
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