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Програманавчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна «Математичне моделювання процесів і систем» призначена для 
забезпечення підготовки майбутніх магістрів з використання засобів комп'ютерної 
техніки для проведення математичного моделювання процесів і систем, які є 
предметом професійного інтересу.  

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей: 

- розуміння принципів, особливостей та можливостей застосування комп’ютерних 
інформаційних технологій при розрахунках характеристик та параметрів приладів та систем; 

- здатність використовувати комп’ютерні обчислювальні експерименти  в інженерній 
діяльності; 

- уміння в межах загально - професійної  компетенції вирішувати професійні задачі, 
спираючись на комп’ютерні носії інформації; 
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-  здобуття базових навички роботи з комп'ютером, спеціалізованим обладнанням, 
програмним забезпеченням; 

- володіти методами математичного моделювання, що базуються на використанні 
сучасних методів моделювання, включаючи методи багатовимірного статистичного аналізу, 
методів планування експериментів, теорії подібностей та анлізу розмірностей, теорії графів, 
штучних нейронних мереж, евристичної самоорганізації моделей, багатозначної логіки, 
імітаційного та структурного моделювання тощо; 

- використовувати знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних 
технологій. 

2.2. Основні завдання кредитного модуля. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля 
мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

- принципи побудови, можливості  моделюючих математичних пакетів; 

- теоретичні основи методів побудови цифрових математичних моделей приладів; 

- різновиди, характеристики цифрових моделей приладів. 

уміння: 

- виконання розрахунків параметрів та характеристик приладів в інженерних пакетах; 

-   розв'язання фізико-математичні задачі шляхом створення відповідних математичних 
моделей; 

-   оцінки та вибору чисельних математичних методів для вирішення інженерних задач; 

-   аналізу результатів, отриманих за допомогою комп’ютерних технологій; 

-   застосовувати та модифікувати типові методи до конкретних випадків; 

-  розробляти фрагменти оригінальних математичних моделей елементів систем, що 
проектуються; 

-  вибирати потрібні компоненти  прикладного програмного  забезпечення. 

досвід: 

- застосування комп’ютерних пакетів для вирішення розрахункових інженерних задач; 

- проведення імовірнісних комп’ютерних експериментів. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна  базується на знаннях, що отримали студенти в курсах "Математика", 
"Інформатика" "Інформаційні технології",  "Комп’ютерне моделювання процесів та систем", 
"Теорія автоматичного керування", "Спеціальні розділи математики" та інших спеціальних і 
професійно-орієнтованих дисциплін. 

Модуль закладає підґрунтя для ефективного використання  технологій комп’ютерного 
моделювання в курсах та курсових проектах,  дипломному проектуванні та подальшій 
інженерній діяльності. 

 



3. Зміст навчальної дисципліни 

Вступ. Предмет, мета та задачі курсу. Порядок вивчення курсу. Рекомендована література. 

 

Розділ 1. Основи моделювання процесів і систем (поняття моделі та моделювання, принципи 

системного підходу, класифікація моделей, обчислювальний експеримент, методологія 

комп’ютерного моделювання та порядок формування математичної моделі, аналітичні та 

імітаційні моделі) 

 

Розділ 2. Методи математичного моделювання: чисельні методи моделювання, 

експериментально-статистичні, оптимізаційні, ймовірнісні (опис і математичне формулювання 

методу, призначення і область використання, алгоритм реалізації, проблеми, що виникають при 

застосуванні). 

 

Розділ 3. Інструментальні засоби реалізації методів моделювання процесів і систем (спеціальні та 

універсальні системи методів комп’ютерного або математичного моделювання, їх опис та 

особливості застосування при розв’язанні інженерних задач). 

 

Тематика комп'ютерних практикумів: 

1. Експериментально-статистичні моделі 

2. Оптимізаційні моделі 

3. Імовірнісні моделі 

4. Моделі динамічних систем 

5. Детерміновані моделі схемного, системного та елементного рівня 

6. Мультифізичні моделі 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

Струтинський В.Б., Моделювання процесів та систем механіки: Підручник. - Житомир, ЖІТІ, 2001-
652с 
Родионов С.А., Автоматизация проектирования оптических систем. Учебное пособие-
Л:Машиностроение,1982.-270с 
Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учеб. для вузов — 3-е юд., перераб. и доп. — 
М.: Высш. шк., 2001. — 343 с 
Трусов П.В. Введение в математическое моделирование. Учебное пособие – М.: Логос, 2005.-440c. 
Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа - М.: Наука, 1981.- 487с. 
Советов В.Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. - М: Высшая школа, 1985.- 271с. 
Молчанов  А.А. Моделирование и проектирование  сложных  систем: Учеб.  пособие по спец. "Прикл.  

математика" и "САПР".– Киев: Выща шк., 1988.-359с. 

Душинский В.В., Кравченко С.Г. Моделирование и оптимизация в машиностроении.– К.: НМК ВО, 

1992. – 304 с. 



Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем. Навчальний посібник . – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2004. – 352 с. 

Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере. – Новосибирск: Наука, 

1996. – 276 с. 
Моделювання процесів та систем. Практикум. [Електронне видання] Навч. посібник для 
студентів спеціальності  151 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи та 
технології"  / Уклад.: Кравченко І.В.  – К.: НТУУ “КПІ”, 2020. – 132с. 
Моделювання інформаційно-вимірювальних систем: Конспект лекцій    [Eлектронне видання] / 
Уклад.: Кравченко І.В.  – К.: НТУУ “КПІ”, 2017. – 79с. 
Вислоух С.П. Інформаційні технології в задачах технологічної підготовки приладо- та 
машинобудівного виробництва: моногр. / С.П. Вислоух. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 488 с. 
Володарский Е.Т., Малиновский Б.Н., Туз Ю.М. Планирование и организация измерительного 

эксперимента. – К.: Вища школа, 1987. – 279 с. 
 

Додаткова література 

Лазарєв Ю.Ф. Моделювання на ЕОМ. Навчальний посібник./ Ю.Ф. Лазарєв – К: Політехніка, 2007. 
– 290 с. 
Залманзон Л.А. Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их применение в управлении, связи и других 
областях.-М.:Наука.,1989.-496с. 
Марпл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его  приложения. - М.:Мир, 1990.-584с. 
Блєйсуєлл Р., Преобразование Хартли. Теория и приложения..-М:Мир,1990 – 175с 
Фриден Б. И др. Компьютеры в оптических исследованиях. - М.: Мир. - 1983. -488с. 
Зак Е.А. Волоконно - оптические преобразователи с внешней модуляцией. -М.: Энергоатомиздат, 
1989.-128с. 
Steven L. Jacques Monte Carlo modeling of Light Transport in Multi-layered Tissues in Standard C. 
University of Texas, 1992 – 179p. 
Соболь И.М. Численные методы Монте Карло. М.: Наука. 1973.-313с. 
 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

  

Назва Всього Лекції Комп. 
практикум 

СРС 

Вступ 1 1 - - 

Розділ 1. Основи моделювання 
процесів і систем 

9 5 - 4 

Розділ 2. Методи 
математичного моделювання 

54 22 12 20 

Розділ 3. Інструментальні засоби 
реалізації методів моделювання 
процесів і систем 

22 8 6 8 

Модульна контрольна робота 4 - - 4 

Екзамен 30 - - 30 

Всього годин  120 36 18 66 

 



6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Підготовка до лекційних занять – 9 годин. 
Підготовка до  занять комп'ютерного практикуму – 27 години. 
Підготовка до екзамену – 30 годин. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

• правила відвідування занять та правила поведінки на заняттях  регламентується 
Положенням про організацію навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом 
честі НТУУ "КПІ ім.. Ігоря Сікорського". Про випадки порушень доповідається адміністрації. 
Студент відсторонюється від занять до прийняття ухвали адміністрацією. 
Студенти, які запізнилися більш ніж на 15 хв., можуть заходити на другу пів пару, щоб не 
відволікати присутніх. На аудиторних заняттях не дозволяється присутність сторонніх 
осіб; 

• лабораторні роботи захищаються наданням результатів роботи та відповіді на 
уточнюючі питання з теми роботи; до захисту допустуються студенти з виконаною 
практичною/лабораторною роботою та заповненим протоколом 

• заохочувальні бали нараховуються за виконання творчих робіт з кредитного модуля 
(участь у олімпіадах з навчальної дисципліни, участь у конкурсах робіт,  удосконалення 
дидактичних матеріалів з кредитного модуля тощо); 

• результати, які здані з порушенням дедлайнів без поважних причин зараховуються зі 
знижуючими коефіцієнтами; 

• політика щодо академічної доброчесності регламентується Кодексом честі НТУУ "КПІ ім.. 
Ігоря Сікорського", Положенням про систему академічного плагіату КПІ ім.. Ігоря 
Сікорського. Про випадок плагіату доповідається адміністрації. Студент 
відсторонюється від занять до прийняття ухвали адміністрацією. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль:  опитування за темою заняття, МКР. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю:  семестровий рейтинг більше 20 балів. 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання та захист робіт комп’ютерного практикуму; 
2) відповіді на модульній контрольній роботі; 
3) відповіді на екзамені. 
 
Практичні роботи – сума 60 балів. 
Модульна контрольна робота – 10 балів.  
Семестровий екзамен – 30 балів. 
 
Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає RС = 70 балів. 
Екзамен – RЕ=30 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає   
R = RС + RЕ = 100 балів. 
 
Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD ≥ 0,9R), тобто більше 
63 балів мають можливості: 
– отримати залікову оцінку так званим “автоматом ” відповідно до набраного рейтингу; 



– виконувати атестаційну екзаменаційну контрольну роботу з метою підвищення  
оцінки; 
 Екзаменаційна письмова робота містить три питання. 

Кожне запитання оцінюється в 10 балів за такими критеріями: 
–  «відмінно»  – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації), надані відповідні 
обґрунтування та особистий погляд  –  10 - 8 балів; 
–  «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), що 
виконана згідно з вимогами до рівня «умінь», або незначні неточності  –  7…5 балів; 
– «задовільно» – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації), що виконана 
згідно з вимогами до «стереотипного» рівня та деякі помилки  –  4…2 бали; 
–   «незадовільно» – незадовільна відповідь  –  0 балів. 

 
 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Студентам зараховуються сертифікати проходження дистанційних чи онлайн курсів за 
відповідною тематикою. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцентом, к.т.н. Вислоухом Сергім Петровичем, доцентом, к.т.н. Гришановою Іриною 
Аркадіївною, старшим викладачем Кравченком І. В., старшим викладачем к.т.н. Мамутою М. С. 

Ухвалено кафедрою приладобудування (протокол № 12 від 11.06.2021) 

Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету (протокол № 6/21 від 17.06.2021 року)  


