
Апісанне дысцыпліны 

1 Назва дысцыпліны  Матэматычнае мадэляванне дынамічных працэсаў 

2 Курс навучання, 

спецыяльнасць 

3 

1-31 03 09 Кампутарная матэматыка і сістэмны аналіз 

3 Семестр навучання  6 

4 Колькасць крэдытаў  3 

5 Прозвішча, імя, імя 

па бацьку лектара 

Казлоў Ілья Ігаравіч, старэйшы выкладчык 

6 Мэты вывучання 

дысцыпліны 

Сістэматызацыя і замацаванне ў студэнтаў метадаў і прыѐмаў 

выкарыстання ведаў, атрыманых на агульнаматэматычных 

курсах, на рэальных задачах вытворчасці і задачах НДР і 

ДКР. У выніку навучання студэнт павінен 

ведаць: 
– крыніцы атрымання матэматычных мадэляў, тыпы 
мадэляў, падыходы да іх пабудовы і аналізу, тыповыя вынікі 
аналізу вядомых матэматычных мадэляў; 

умець: 
– вырабляць дэкампазіцыю складаных працэсаў для 
мадэлявання, вылучаць дэтэрмінаваныя і выпадковыя часткі, 
будаваць матэматычныя мадэлі ў бесперапынным і 
дыскрэтным, аднамерным і шматмерным выпадках, з 
наяўнасцю запазнення і без яго, знаходзіць становішча 
раўнавагі і аналізаваць паводзіны вакол іх; 
– валодаць метадамі лінейнай апраксімацыі, змякчэння, 
ацэнкі, аналогій і іерархій пры матэматычным мадэляванні. 

7 Папярэднія 

патрабаванні 

Матэрыялы курсаў 1–6 семестраў: «Алгебра і тэорыя лікаў», 

«Матэматычны аналіз», «Дыферэнцыяльныя ўраўненні», 

«Ураўненні матэматычнай фізікі», «Лікавыя метады», 

«Кампутарная матэматыка». 

8 Змест дысцыпліны Ўвядзенне ў матэматычнае мадэляванне (паняцце, 

класіфікацыя мадэляў, прыклады). 

Крыніцы атрымання матэматычных мадэляў 

(фундаментальныя законы прыроды, варыяцыйныя 

прынцыпы, метад аналогій, іерархічны падыход, нелінейныя 

мадэлі як следства змякчэння здагадак). 

Матэматычныя мадэлі вагальных з'яў (ваганне кольцаў 

Сатурна, груз на спружыне, мадэль Драпежнік–Ахвяра 

Вальтерры, мадэль хімічнай рэакцыі Лоткі, зарплата і 

занятасць, матэматычны маятнік, складанне ваганняў, 

нелінейныя варыянты). 

Метады мадэлявання, якія прыводзяць да ДУЧВ 

(шматмерныя матэматычныя мадэлі, ураўненне пераносу, 

ураўненне непарыўнасці, ураўненне Буссінэска, ураўненне 

Картэвега–Дэ Фрыза, мадэль фон Ферстэра). 

Прамая і спалучаная задачы (мадэль распаўсюджвання 

забруджванняў у атмасферы, ураўненне турбулентнай 

дыфузіі, аптымізацыя размяшчэння крыніц забруджвання і 



аб'ѐмаў выкідаў ва ўмовах жорсткай квотнай палітыкі). 

Матэматычныя мадэлі з запазненнем (лагістычная мадэль, 

лінейны аналіз паводзін каля становішча раўнавагі, мадэль 

аднаўлення колькасці крывяных клетак, мадэль арытміі 

дыхання Шэйна-Стокса). 

Дыскрэтныя матэматычныя мадэлі (дыскрэтныя аналагі 

лагістычная мадэлі, вагальныя і хаатычныя рашэнні, 

аналітычнае кадаванне). 

Мадэляванне складаных працэсаў (стратэгія складання 

здагадак пры пабудове мадэляў, кампартментальныя мадэлі і 

мадэлі дынамікі распаўсюду эпідэмій, клеткавыя аўтаматы, 

мадэль дынамікі адносін). 

9 Рэкамендуемая 

літаратура 

1. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое 

моделирование: идеи, методы, примеры / Москва, Наука. 

2002. 

2. Петросян Л.А., Захаров В.В. Математические модели в 

экологии / СПб. Изд-во СПбГУ. 1997. 

3. Амелькин В.В., Садовский А.П. Математические модели и 

дифференциальные уравнения / Минск, БГУ. 1982. 

4. Murray J.D. Mathematical Biology / Oxford Press. 2004. 

10 Метады выкладання Лекцыйны з лабараторнымі работамі, выкарыстаннем 

элементаў дыстанцыйнага навучання і электронных 

матэрыялаў. 

52 аўдыторных гадзін, з якіх 18 гадзін складаюць лекцыі і 34 

– лабараторныя. 

11 Мова навучання Руская 

12 Умовы 

(патрабаванні) 

бягучы кантроль 

Справаздачы па лабараторных работах з іх вуснай абаронай, 

кантрольныя работы. 

Адзнака на экзамене выстаўляецца з улікам: бягучай ацэнкі – 

40%, вуснага адказу на экзамене – 60%. 

13 Форма бягучай 

атэстацыі 

Экзамен 

 

 


