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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у першому семестрі 

Кількість кредитів –3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 16 14 

заочна  8  4  4 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 90 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

  

 Навчальна дисципліна «Математичні методи і моделі» є обов’язковою компонентою 

освітньої програми з циклу загальної підготовки та має тісні міждисциплінарні зв’язки як з 

іншими фундаментальними дисциплінами, так і з дисциплінами професійної підготовки. Вона 

забезпечує загальний розвиток студента та спрямована на отримання базових знань з 

прикладних розділів вищої математики, на розвиток аналітичного мислення студента, що 

необхідні для подальшогонавчання, самостійної роботи та для професійного розвитку. 

 

2. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни: «Математичні методи і моделі» є – 

виховання фахівця з широким науковим світоглядом, глибокими професійними 

знаннями у царині точних наук із здатністю використання набутих знань у конкретній 

професійній діяльності при роботі за фахом. 

 

  У висліді вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

знати: 

- розв’язання систем лінійних однорідних і неоднорідних лінійних рівнянь; 

- числове знаходження похідних і інтегралів; 

- розв’язання звичайних диференційних рівнянь першого порядку методом поділу 

змінних; 

- розв’язання звичайних лінійних диференційних рівнянь із сталими коефіцієнтами 

методом характеристичного рівняння; 

- розв’язання задачі Коші для звичайного диференційного рівняння; 

- розв’язання межової задачі для звичайного диференційного рівняння із сталими 

коефіцієнтами; 

- пошук частинного розв’язку лінійного неоднорідного звичайного диференційного 

рівняння методом варіації довільних сталих; 

http://vm.ontu.edu.ua/sklad-kafedri/
https://www.rozklad.ontu.edu.ua/


- розв’язання лінійних диференційних рівнянь у частинних похідних методом 

поділу змінних; 

- класифікацію і фізичний зміст однорідних і неоднорідних межових умов для 

задач теплопровідності і механічних коливань стрижня; 

- розвинення функцій у тригонометричні ряди Фур’є: 

- розвинення функцій в ряд Тейлора; 

- норму і скалярний добуток функцій у різних функційних просторах; 

- поняття про узагальнені функції; 

- метод функцій Гріна; 

- метод інтегральних перетворень Фур’є і Лапласа; 

- розв’язання одновимірного рівняння теплопровідності; 

- розв’язання рівняння малих поздовжних коливань стрижня; 

- розв’язання одновимірного хвильового рівняння. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю:поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплінв ОНТУ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO9001:2015,«Кодекс академічної 

доброчесності Одеського національного технологічного університету» та «Положення 

про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  /ПІДПИСАНО/    Валерій ШВЕЦЬ 
   підпис 

 

 

Завідувач кафедри /ПІДПИСАНО/    Олександра СЕРГЄЄВА 
    підпис 
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