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Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=15323&preview=true 
Інформація про 

дисципліну 
На практиці часто необхідно розв’язувати нелінійні задачі, які 

формулюються у вигляді систем нелінійних диференціальних рівнянь із 
відповідними початковими та крайовими умовами. Також швидкий 
розвиток чисельних методів  розв’язування нелінійних крайових задач 
математичної фізики викликає необхідність вивчення їх на сучасному 
рівні студентами, які навчаються за спеціальністю “Системний аналіз”. 

З іншої сторони розвиток системного аналізу та теорії прийняття 
рішень вимагає знань в галузі формальних та порівняльних методів 
пошуку оптимальних рішень, зокрема в умовах конфлікту. 

 Однак в основних курсах ці питання  вивчаються недостатньо. Даний 
спецкурс є розширенням окремих тем курсу “Чисельні методи” та є 
логічним продовженням   курсів  ”Методи оптимізації”,  ”Системного 
аналізу”.  
При розгляді конкретних методів з перелічених розділів основна увага 
зосереджується на строгій постановці задач, обгрунтуванню їх 
коректності, розгляду ідей побудови методів. Викладення матеріалу 
здійснюється на основі понять математичного та функціонального аналізу, 
лінійної алгебри, методів оптимізації. Студенти мають можливість 
представити результати своїх індивідуальних завдань. 

Коротка 
анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Числові методи нелінійного і системного  аналізу” є 
вибірковою дисципліною зі спеціальності 124 – системний аналіз для 
магістерської освітньої програми, яка викладається в 2-му семестрі в 
обсязі 4-ох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 
ECTS). 
У курсі вивчаються різницеві схеми та обчислювальні методи  розв’язування 
нелінійних крайових задач для  звичайних диференціальних рівнянь та задач 
математичної фізики, методи зведення нелінійних крайових задач  для ЗДР до  
задач Коші та систем нелінійних алгебраїчних рівнянь, метод лінеаризації, 
методи продовження розв’язку за параметром, методи розв’язування нелінійних 
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задач газової динаміки. Вивчаються питання чисельної стійкості та збіжності 
алгоритмів і  їх реалізації на комп’ютерах..  Також розглядаються математичні 
методи прийняття рішень в умовах конфлікту,  усі етапи системного 
дослідження, класифікація типових задач прийняття рішень в умовах 
конфлікту. 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою цього курсу є ознайомлення студентів з типовими нелінійними 
задачами математичної фізики та нелінійними задачами для звичайних 
диференціальних рівнянь. Навчити студентів використовувати 
математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту, виконувати усі 
етапи системного дослідження, класифікувати типові задачі прийняття 
рішень в умовах конфлікту. 
 
Цілі: Дана дисципліна дає можливість студентам оволодіти основними 
методами розв’язування систем нелінійних рівнянь, нелінійних задач 
математичної фізики, обирати метод розв’язування задачі прийняття 
рішень в умовах конфлікту відповідно до її типу та здійснити  практичну  
реалізацію деяких з них на модельних задачах. 
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 32 год., з них 16 год. 
практичних  і 16 год. лабораторних занять. Самостійної роботи: 88 год. 

Очікувані 
результати 
навчання 

.В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: основні чисельні методи  розв’язування нелінійних крайових задач 
для звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь в частинних похідних, 
основні поняття систем прийняття рішень в умовах конфлікту,  основні  
методи  дослідження систем та розв'язку задач прийняття рішень в умовах 
конфлікту; 
вміти: будувати різницеві схеми для крайових задач для звичайних 
диференціальних рівнянь та рівнянь в частинних похідних, застосовувати 
ітераційні методи та алгоритми для їх розв’язування, створювати програми 



для реалізації конкретних нелінійних задач, застосовувати вивчені методи до 
конкретних задач нелінійного та системного аналізу. 

Ключові слова Рівняння теплопровідності,  неявна різницева схема, метод Ньютона, 
метод Пікара, прийняття рішень в умовах конфлікту, недоміновані та 
домінуючі стратегії, рівноваги Неша.  

Формат курсу Очний, дистанційний . 
Проведення лекційних та лабораторних занять, виконання індивідуальних 
завдань, реалізація програм і консультації. 

Теми  Змістовий модуль 1. Різницеві методи розв’язування нелінійних 
рівнянь математичної фізики. 

Тема 1. Квазілінійне рівняння теплопровідності. Стаціонарна задача. 
Апроксимація та збіжність. Метод Ньютона та метод Пікара для  розв’язування 
цієї задачі. 

Тема 2. Квазілінійне рівняння теплопровідності. Деякі аналітичні розв’язки 
квазілінійного  рівняння. Різницева схема для квазілінійного рівняння 
теплопровідності. Метод Ньютона  та його локальна збіжність. 

Тема 3.  Різні неявні схеми для квазілінійного рівняння теплопровідності. 
Побудова простого ітераційного процесу та ньютонівського процесу. Розрахунок  
температурних хвиль. 

Тема 4.  Деякі аналітичні розв’язки квазілінійного рівняння 
теплопровідності. Задачі нестаціонарної теплопровідності для практичної 
реалізації. 

Змістовий модуль 2. Методи розв’язання нелінійних крайових задач 
для звичайних диференціальних рівнянь. 

Тема 5.  Метод зведення нелінійної крайової задачі  до системи нелінійних 
рiвнянь і задачі Коші. Метод  лінеаризації  розв’язування нелінійних крайових 
задач для звичайного диференціального рівняння другого порядку. Метод  
лінеаризації  розв’язування нелінійних крайових задач для систем звичайних 
диференціальних рівнянь.  

Тема 6. Загальна задача прийняття рішень в умовах конфлікту. Сітка 
Томаса-Кілмана. Некооперативна поведінка ізольованих гравців. 

Тема 7. Недоміновані та домінуючі стратегії. Обережні стратегії. Множина 
індивідуально-раціональних ситуацій. Ігри двох осіб з нульовою сумою. Повна та 
часткова інформованість гравців. Складна поведінка гравців. Рівновага за 
Нешем. Приклади. Теореми про конструкцію множини рівноваг Неша. Вибір 
нешівських рівноваг. Часткова інформованість гравців. 

Тема 8. Поведінка гравців в умовах мінімальної інформованості. Означення 
та приклади. Процедура Курно. Стійкі, локально стійкі та нестійкі рівноваги 
Неша. Умови стійкості. Змішані стратегії. Змішане розширення гри. Конструкція 
конфлікту за Нейманом – Моргенштерном. 

Тема 9. Знаходження рівноваг у змішаних стратегіях. Прийняття рішень в 
умовах нечіткої інформації в випадку конфлікту. Нечіткі бінарні відношення. 
Нечіткі  відношення переваг, байдужості, подібності та строгої переваги. 

Підсумковий 
контроль, 

Залік у кінці семестру. 



форма 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

математичного аналізу; алгебри, диференціальних рівнянь, системного 
аналізу, програмування, достатніх для сприйняття сучасних  методів 
розв'язування задач математичної фізики та системного аналізу.  

Навчальні ме-
тоди та техніки, 
які будуть ви-
користовува-
тися під час 
викладання 
курсу 

Практичнв, лабораторні заняття в аудиторіях та комп'ютерних класах. 
Індивідуальні завдання. 
 

Необхідне об-
ладнання 

Комп’ютер із стандартним програмним забезпеченням, Internet доступ.. 

Критерії оці-
нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-
чальної діяль-
ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Поточне тестування та самостійна робота Контр. 
робота 

Залік Сума 

Індивідуал
ьне 

завдання 
№1 

Індивідуал
ьне 

завдання 
№2 

Індивідуал
ьне 

завдання 
№3 
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Академічна доброчесність:  
Відвідування лекцій та лабораторних завдань обов'язкове. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 
заліку. 

Наведені у розділі "Теми". 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-
шенню курсу. 

 


