
Форма № Н-3.04у 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ 

спеціальності 193 - «Геодезія та землеустрій» 

факультет природничих наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2018 



2 

 

  

Робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі» для 

студентів спеціальності 193 - «Геодезія та землеустрій». 

 „__25__” ____09______ 2018___  року –   11  с. 

 

 

Розробники:   д.т.н. проф. В.В. Артамонов;  

     ст. викладач М. Г. Василенко; 

                         к.т.н., ст. викладач П.Б. Міхно. 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри геодезії, землевпорядкування 

та кадастру 

Протокол від  “__26__” ____09____2018__  року № _2__ 

 

Завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

 

__________________   проф. В. В. Артамонов 

 

 

Схвалено методичною комісією КрНУ за спеціальністю 193 - «Геодезія та 

землеустрій»  

Протокол від  “__26__” _____09_____ 2018__  року № _1__ 

 

“__26_”___09___2018__ року      Голова                           к.т.н., ст. викл. П.Б. Міхно 

 

 

 

 

 

 

 

КрНУ, 2018 рік 

          Артамонов В.В., Василенко М.Г., Міхно П.Б.  



3 

 

  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів*  –

5,5  

Галузь знань 

19 – «Архітектура та 

будівнициво» Нормативна 

 Напрям підготовки  

193 – «Геодезія та 

землеустрій» 

Модулів – ____1____ 
                  (кількість семестрів) 

Напрям підготовки 

193 – «Геодезія та 

землеустрій» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів –2  3-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання _____-_____ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 165 

5-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,5 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

40 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

 42 год.  10 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

83 год.  149 год. 

 

Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,99 

для заочної форми навчання – 0.11 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

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.   

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. 

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; 

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

ECTS. 

 

3. 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 

регресії. Статистична адекватність  рівняння регресії.   

 

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. Чисельне розв'язання лінійних та нелінійних рівнянь. Чисельне 

диференціювання, інтегрування та інтерполювання. Рівняння планіметрії та 

сферичної геометрії. Параметрична оптимізація. Критерій оптимізації та цільова 

функція. Методи та алгоритми оптимізації.  Аналітичне рішення задачі 

оптимізації через визначення першої та другої похідних цільової функції. Метод 

покоординатного спуску. Симплексний метод.  Градієнтні методи. Нечіткі 

множини. Метод експертних оцінок.. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л пр лаб с.р. л пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1.  

1.Сутність матмоде-

лювання. Загальна пос-

тановка задачі моделю-

вання. Поняття моделі. 

Основні визначення 

матмоделювання. При-

значення апарату мате-

матичних моделей. 

4 2   2 4    4 

2.Загальні характери-

стики матмоделей. 

Класифікація моделей. 

Теоретичні та експери-

ментальні матмоделі. 

Типи моделювання. Ви-

мірність математичних 

моделей. Лінійні та 

нелінійні рівняння і їх 

системи як базові апа-

рати одно- та двови-

мірного математичного 

моделювання. 

4 2   2 4    4 

3.Методи і алгорит-

ми розробки теоре-

тичних матмоделей.  

Аналіз розмірностей та 

теорія подібності.  Ба-

лансові диференційні 

рівняння. Рівняння 

планіметрії та сферич-

ної геометрії. 

 

32 8 8  16 32 2 4  26 

4. Експериментальні 

матмоделі. Класифіка-

ція експериментів.  Ме-

тодичні засади форму-

вання та реалізації 

фізичного експеримен-

ту та його пізнавальна 

оцінка. Обчислюваль-

ний експеримент 

4 2   2 4    4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.Матмоделі класич-

ного фізичного експе-

рименту. Апроксима-

ція експериментальних 

даних та її статистичні 

характеристики: коефі-

цієнти парної та мно-

жинної кореляцій, ма-

тематичне очікування 

та дисперсія, рівняння 

регресії та метод най-

менших квадратів. 

24 6 6  12 24 2   22 

Разом за змістовним 

модулем 1 

68 20 14  34 68 4 4  60 

Змістовний модуль 2 

6.Матмоделі планова-

ного експерименту. 

Сутність планованого 

експерименту, обгрун-

тування умови і мето-

дик його реалізації. 

Апроксимація експери-

ментальних даних сту-

пеневим багаточленом 

Тейлора та його стати-

стична значимість.  

24 6 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 24 2 2  20 

7. Багатофакторний 

аналіз математичних 

моделей. Аналіз пара-

метричної чутливості. 

Визначення найгіршого 

випадку. Статистичний 

(метод Монте-Карло) 

аналіз. 

28 6 8  14 28    28 

8. Чисельні методи. 

Чисельне диференцію-

вання, інтегрування та 

інтерполювання. 

12 2   10 12    12 

9. Параметрична 

оптимізація. 

Аналітичне рішення за-

дачі оптимізації через 

визначення першої та 

другої похідних цільо-

вої функції. Метод по-

координатного спуску. 

Симплексний метод.   

16 4 4  8 16  2  14 



8 

 

  

10. Нечіткі множини 
Метод експертних 

оцінок.  

17 2 8  7 17  2  15 

Разом за  змістовним 

модулем 2 

97 20 28  49 97 2 6  89 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р)  - - -   - - -  

Семестровий контроль 

(залік, іспит 

 - - -   - - -  

Усього годин 165 40 42  83 165 6 10  149 

                                                                                          

                     

5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

дфн зфн 

1 Теоретичні математичні моделі 4 2 

2 Геометричні математичні моделі 4 2 

3 Емпіричні математичні моделі 6  

4 Планування експерименту 6 2 

5 Аналіз чутливості 4  

6 Статистичний аналіз 4  

7 Методи оптимізації 6 2 

8 Експертні оцінки 8 2 

 Усього  42 10 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Сутність матмоделювання 2 4 

2 Загальні характеристики матмоделей 2 4 

3 Методи і алгоритми розробки теоретичних матмоделей 16 26 

4 Експериментальні матмоделі 2 4 

5 Матмоделі класичного фізичного експерименту 12 22 

6 Матмоделі планованого експерименту 12 20 

7 Багатофакторний аналіз математичних моделей 14 28 

8 Чисельні методи 6 10 

9 Параметрична оптимізація 8 14 

10 Нечіткі множини  9 17 

 Усього забезпечення аудиторних занять* 83 149 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  83 149 
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7. Методи навчання 

 

Виконання індивідуальних завдань та контроль на практичних заняттях 

 

 

8. Методи контролю   

                                                                      
Відвідування лекційних занять та вибірковий контроль активності на них. 

Виконання індивідуальних завдань та контроль на практичних заняттях 

 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль № 

2 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

Лекції 2 2 8 2 6 6 6 2 4 2 40 

Практ.зан. - - 8 - 6 8 8 - 4 6 40 

Іспит           20 

Усього 2 2 16 2 12 14 14 2 8 8 100 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми  
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10.  Методичне забезпечення 

 

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

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

Кременчук. 2007. 164с. 

2. Артамонов В. В., Василенко М. Г. Математичні методи планування 

експериментів. Навчальний посібник. Рукопис. 2018. 124с. 

3. Умови, за яких тіло стає штучним супутником. https://yandex.ua/search/ 

?text= Умови%2C%20за%20яких%20тіло%20стає%20штучним%20 

супутником&clid=2304153&win=383&rdrnd=763049&lr=21609&redircnt=16

16359079.1 

 

11. Рекомендована література 

 

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

1972. - 870с. 

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

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

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

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

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

2004. - 766с. 

 

12.  Інформаційні ресурси 

9. http://www. (twirpx.com),  (geoguide.com.ua),  geodesist.ru) 

10. Умови, за яких тіло стає штучним супутником. https://yandex.ua/search/ 

?text=Умови%2C%20за%20яких%20тіло%20стає%20штучним%20 

супутником&clid=2304153&win=383&rdrnd=763049&lr=21609&redircnt=16

16359079.1 

11.  https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-smolichmonte-karlo.pdf 

             Решение горно-геологических задач методом Монте Карло 

https://yandex.ua/search/%20?text=
https://yandex.ua/search/%20?text=
http://www/
https://yandex.ua/search/%20?text=
https://yandex.ua/search/%20?text=
https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-smolichmonte-karlo.pdf
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12.  http://www.mathprofi.ru/metod_naimenshih_kvadratov.html 

              Метод наименьших квадратов 
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