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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Студенти мають володіти основами математичного аналізу, 

математичної фізики, диференційних рівнянь, мати навички 

програмування на сучасному рівні 

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з 

методологією сучасних методів розрахунку конструкцій в 

умовах статичного та динамічного навантаження, 

формування базових теоретичних знань математичних 

основ методів скінчених та граничних елементів, 

ознайомлення з чисельними методами розрахунків 

елементів конструкцій і машин і відповідним програмним 

забезпеченням 

 

 

Очікувані результати навчання.  

Отримані під час навчання знання та навички дадуть 

майбутнім фахівцям можливість самостійно формулювати 

та розв’язувати задачі проектування та аналізу міцності, 

стійкості та ресурсу конструкцій. 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Аудіторні 

Постановка початково-крайових та крайових задачі в 

диференціальному та варіаційному формулюванні та 

зведення крайових задач до вигляду, прийнятному для 

чисельної реалізації на ЕОМ. Еквіалентність 

варіаційного формулювання задачі  в полу слабкому 

формулюванні задачі міниіизації квадратичного 

функціоналу. Дискретні моделі. Методи зважених 

нев’язок. Апроксимація базисними функціями. 

Приклади: інтерполяція, синус-ряди Фур’є. 

Інтерполяційні багаточлени Ньютона та Лагранжа. 

Шматково визначені базисні функції та метод 

скінчених елементів. Приклад: апроксимація похідної 

функції )(x  на відрізку [0,L]. Шматково-постійні та 

лінійно-постійні апроксимації. Застосування методів 
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моментів та Бубнова-Галеркина. Слабе формулювання 

та метод Галеркина. Основа методу скінчених 

елементів Приклад: застосування шматково-

визначених базисних функцій для розв’язку 

диференціального рівняння другого порядку. Базис 

Лагранжа. Приблизний розв’язок інтегральних рівнянь. 

Заміна інтегрального рівняння скінченою системою 

лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод послідовних 

наближень. 

Самостійна робота 

Скінчені різниці у одновимірному випадку. Скінчено-

різничні апроксимації похідних: різниця вперед, назад; 

центральні різниці. Скінчено–різничні формули більш 

високих порядків. Апроксимація за допомогою 

зважених нев’язок. Поточкова колокація. Метод 

Галеркина Метод коллокаций с подобластями. Метод 

найменших квадратів. Типи граничних елементів. 

Алгоритми методу граничних елементів. Пряме та 

непряме формулюваня. 
 

Методи контролю результатів навчання 

Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі 

поточного та підсумкового контролю. Оцінювання рівня 

знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою 

системою. Поточний контроль включає контроль знань, 

умінь та навичок студентів на лекціях, лабораторних, 

практичних та семінарських заняттях та під час виконання 

індивідуальних навчальних завдань та модульних 

контрольних робіт. Підсумковий контроль проводиться у 

формі екзаменів, заліків та випускної атестації 

 

 

Мова викладання.  

Англійська, українська, російська 

 


