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Робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи в інженерних
розрахунках» є основним документом навчально-методичного забезпечення
дисципліни, передбаченим Законом України «Про вищу освіту» (п.12 ч.3.ст.34 та ч.7
ст.35) і відповідає вимогам, встановленим у п.38 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності. Мова викладання – українська.
Робоча програма складена відповідно до:
- Освітньо-наукової програми підготовки другого (магістерського) рівня галузі
знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та
цивільна інженерія, що схвалено Вченою Радою ОДАБА.
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Мета навчальної дисципліни і очікувані результати навчання
Передумови для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та
практичних навичок за освітнім рівнем бакалавра.
Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних професійних
компетентностей
1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Програмні результати навчання:
знати:
- основні методи для чисельного розв'язання задач математичної фізики
- метод сіток для розв'язання крайової задачі
володіти:
- методикою застосування чисельних методів математичної фізики;
- методикою обчислювання та аналізу (оцінювання) розв’язків
математичних моделей;
вміти:
- застосовувати чисельні методи при вивченні дисциплін математичного
та природно - наукового і професійного циклу;
- обчислювати та аналізувати (оцінювати) розв’язки математичних
моделей, які розглядаються в дисциплінах математичного та природно наукового і професійного циклу

1. Програма навчальної дисципліни
2.1. Практичні заняття
№
Назва тем
п/п
1.1 Чисельні методи для розв’язання задач
математичної фізики. Метод сіток.
1.2 Задача Діріхле.
1.3 Задача Неймана.
Разом
2.2. Самостійна робота
№
п/п
Зміст роботи

1
2

Повторення теоретичних основ курсу.
Виконання контрольної роботи

Разом

Кількість годин
денна денна
заочна заочна
ск
ск
8
8
8
24
Кількість годин
денна
заочна
денна
заочна
ск
ск
32
34
66

3. Тематика індивідуальних завдань
З дисципліни передбачено виконання: розрахунково-графічної роботи.
Розрахунково-графічна робота з курсу складається з 2 задач, які присвячені
кожній з двом тем практичних занять. Розроблено 100 варіантів індивідуальних
завдань. Завдання виконуються з використання офісного пакету Excel. Рекомендації
щодо виконання індивідуального завдання представлені в методичних вказівках [5,6].
4. Критерії оцінювання та засоби діагностики
4.1 Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Математичні методи в інженерних розрахунках» складає 60
балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Засоби оцінювання
Розрахунково-графічна робота:
Задача Діріхле
Задача Неймана
Разом

5.

Кількість у
семестрі
1

Мінімальна
кількість
балів
60
60
0
60

Рекомендовані джерела інформації

Максимальна
кількість
балів
100
75
25
100
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