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                                                          РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка до випускної роботи магістра: 83 сторінки, 7
рисунків, 2 таблиці, 19 літературних джерел.
    Мета роботи – Дослідження методів розв’язку задач Стефана та їх
застосування у математичних моделях. Розв’язання тестової задачі.
    Об'єкт дослідження – Процес розв’язку крайових задач з рухомою
границею.
    Предмет дослідження – Задачі Стефана та методи їх розв’язку.
    Метод дослідження – чисельні та чисельно-аналітичні методи розв'язку
крайових задач із залученням систем комп’ютерної математики.
    Результат роботи – розроблена програма для розв'язку тестової задачі
Стефана.
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                                             ABSTRACT

Explanatory note to the final work of the master: 83 pages, 7 figures, 2 tables
19 literary sources,
The purpose of the work - Study of methods for solving Stefan's problems in
mathematical models. The solution to the test problem.
The object of study is the process of solving boundary value problems with a
moving boundary.
The subject of the study is Stefan's problems and methods for solving them.
Research methods - numerical and numerical - analytical methods for solving
boundary value problems involving computer mathematics systems.
The result of the work is the development of programs and the solution of a test
problem.
Key words: STEPHAN'S PROBLEM, LEIBENZONE METHOD, FINITE
DIFFERENT METHOD, ALGORITHM, PROGRAM 


