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Силабус навчальної дисципліни 
«Системно-синергетичне моделювання об’єктів досліджень та 

математичні методи обробки даних за спеціальністю «Енергетичне 

машинобудування» 
Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування». 

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія» 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 
Статус дисципліни Цикл дисциплін з оволодіння глибинними знаннями зі спеціальності 

 

Курс 1 (перший) 
Семестр 2 (другий) 
Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 
Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 
Системно-синергетичний підхід, методи математичного моделювання 

елементів газотурбінних двигунів, математичні методи обробки даних  
Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 
Метою викладання дисципліни є формування знань з основ 

сучасних технологій математичного моделювання в наукових 

дослідженнях за допомогою системно-синергетичного підходу. 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

двигунобудування і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень 

на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та / або здійснення інновацій. 

Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і 

комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх 

для отримання нових знань та / або створення інноваційних продуктів 

у двигунобудуванні та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

Планувати і виконувати експериментальні та / або теоретичні 

дослідження з двигунобудування та дотичних міждисциплінарних 

напрямів з використанням сучасних інструментів, критично 

аналізувати результати власних досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо 

досліджуваної проблеми, застосовувати сучасні методи наукометрії та 

лідерство під час реалізації наукових проєктів. 

Глибоко розуміти загальні принципи та методи технічних наук, а 

також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 

дослідженнях у сфері двигунобудування та у викладацькій практиці. 

Знати методи моделювання, вміти будувати математичні моделі, 

володіти методами комп’ютерного моделювання 

Використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для дослідження аеродинамічних і теплових процесів та 

вирішення практичних завдань в авіаційному двигунобудуванні.  
 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволять мати: 
Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у двигунобудуванні та 

дотичних до нього міждисциплінарних напрямах з авіації та суміжних 

галузей.  

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

дослідницького характеру відповідно до сучасного наукового дискурсу 

в сфері двигунобудування, моделювати відповідні об’єкти досліджень, 

математично обробляти дані, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних досліджень. 

Здатність до організації та проведення експериментальних 



досліджень в області авіаційних двигунів та енергетичних установок. 

Здатність до розробки методів реалізації і моделюванню процесів в 

авіаційних двигунах та енергетичних установках.  
 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  Системно-синергетичний підхід і перспективи 

його розвитку в дослідженнях енергетичного машинобудування. 

Поняття математичного моделювання. Основні види моделювання. 

Формальні методи побудови моделей. Ідентифікація параметрів 

математичної моделі. Основні принципи побудови моделі. Сучасні 

методи математичного моделювання складних систем. Математичні 

методи обробки даних. Точність математичної моделі. Базові 

математичні моделі. 
Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: Пояснювально-ілюстративний метод; метод 

проблемного викладання; репродуктивний метод; дослідницький 

метод. 

Форми навчання: очна, вечірня, заочна 
Пререквізити Загальні і фахові знання та інтегральні компетенції, отримані на 

першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої 

освіти 
Постреквізити Навчальна дисципліна «Системно-синергетичне моделювання об'єктів 

досліджень та математичні методи обробки даних за спеціальністю 

«Енергетичне машинобудування» слугує основою для вивчення таких 

дисциплін: «Прикладна аеротермогазодинаміка», «Аероакустика 

газотурбінних двигунів», «Аеротермогазодинаміка газотурбінних 

двигунів», «Робота газотурбінних двигунів на неусталених режимах» 

та для написання дисертаційної роботи. 

 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1). Сугаков В. Й. Основи синергетики.  – Київ: Обереги, 2001. – 287 с. 

2). Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980. 

3). Задачин В. М. Моделювання систем : конспект лекцій / В. М. 

Задачин, І. Г. Конюшенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 268 с.  

4). Томашевський В.М. Моделювання систем. К.: Видавн. група ВНV, 

2005. – 352 с. 

5). Введение в математическое моделирование: Учеб. Пособие / Под 

ред. П.В. Трусова. – М.: Университетская книга, Логос, 2007. – 440с..  

6). Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике. – 2003. 

7). Хрустальов О.Ф. Основи математичного моделювання: навч. 

Посібник. – Севастополь,2009. – 212с. 

8). Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: Хаос. 

Структуры, вычислительный эксперимент. Изд. Стереотип. – М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 310 с. 

9). Забара C.C. Моделювання систем у середовищі MATLAB: Навч. 

посіб. / С.С. Забара, О.О. Гагарін, І.М. Кузьменко Ю.Д. Щербашин. – 

К.: Университет «Україна», 2011. – 317 с. 

10). Данов А.С. Информационно-энергетический подход к проблеме 

проектирования.Авиационно-космическая техника и технология: 

Научно-технический журнал – Харьков, 2013. – : № 10. – С. 194-198 
Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторії 1.124, 1.111, 1.129 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Кафедра авіаційних двигунів 
Факультет Факультет аерокосмічний 



Викладач(і) 

 БАЛАЛАЄВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор технічних наук 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12023 

Тел.: 406-75-93 

E-mail: kateryna.doroshenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:1.126 
Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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