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1. Анотація до курсу 

Сучасну науку неможливо представити без широкого застосування 

математичного моделювання. Сутність цієї методології полягає в заміні 

досліджуваного об’єкта його «образом» – математичною моделлю – і 

подальшому вивченні моделі за допомогою обчислювальних алгоритмів, 

що реалізуються на комп’ютерах. Цей «третій метод» пізнання, 

конструювання, проектування вміщує в себе переваги як теорії, так і 

експерименту. Робота не з самим об’єктом (явищем, процесом), а з його 

моделлю дає можливість відносно швидко і буз суттєвих витрат дослідити 

його властивості і поведінку в будь-яких уявних ситуаціях (переваги 

теорії). У той самий час обчислювальні (комп’ютерні, стимуляційні, 

імітаційні) експерименти з моделями об’єктів дозволяють, спираючись на 

потужності сучасних обчислювальних методів і технічних засобів 

інформатики, детально й глибоко вивчати об’єкти достатньо повно 

(переваги експерименту).  

Дисципліна «Математичне моделювання і аналіз динамічних 

систем» включає підходи щодо моделювання систем, поведінка яких 

змінюється з часом і описується диференціальними рівняннями та їх 

системами. Також розглядаються методи розв’язання дослідження на 

стійкість таких систем. Представлені елементи теорії оптимального 

керування системами з зосередженими та розподіленими параметрами. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета – формування компетентностей щодо математичного 

моделювання, аналізу стійкості і керованості динамічних систем. 

Під час вивчення дисципліни формується математична 

компетентність, яка включає в себе здібності, що дозволяють фахівцю, 

зокрема системному аналітику, формулювати конкретні практичні задачі 

на мові математичних моделей, досліджувати ці моделі, інтерпретувати 

отримані результати в термінах поставленої задачі. Ефективне 

формування математичної компетентності студентів пов'язано з 

необхідністю подолання суперечності між значимістю математичних 

дисциплін у підготовці бакалаврів з інформаційних технологій і 

недостатнім рівнем вміння використовувати їх під час розв'язання 

конкретних практичних задач. 

 

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з методами побудови 

математичних моделей об’єктів і процесів, використовуючи 

процедури формального уявлення про систему та результати 



дослідження реальних природничих або соціально-економічних 

систем; 

 навчити розробляти математичні моделі у вигляді систем 

диференційних рівнянь, використовувати методи розв'язання 

диференційних рівнянь; 

 навчити здобувачів вищої освіти ідентифікувати параметри 

математичної моделі, аналізувати адекватність моделі реальному 

об’єкту чи процесу, використовуючи  аналітичні і 

експериментальні методи перевірки несуперечності, чутливості, 

реалістичності і працездатності моделі.  

 

3. Результати навчання: 

 Складати математичні моделі систем керування, вміти їх взаємно 

перетворювати 

 Враховувати нелінійні залежності між змінними системи 

 Застосовувати методи аналізу стійкості систем керування   

 Аналізувати середовище функціонування об'єкта дослідження 

 

4. Структура курсу 

Види та тематика навчальних занять 

Внесок в 

загальну 

оцінку, % 

ЛЕКЦІЇ 40 

Розділ 1. Елементарні математичні моделі. Фундаментальні закони 

природи. Варіаційні принципи. Ієрархічний підхід до побудови 

моделей. Приклади моделей, отриманих на основі фундаментальних 

законів природи 

5 

Розділ 2. Універсальність математичних моделей. Рідина в U-

образній посудині. Коливальний електричний контур. Малі коливання 

при взаємодії двох біологічних популяцій. Найпростіша модель зміни 

зарплатні та зайнятості. 

Деякі моделі найпростіших нелінійних об’єктів  5 

Розділ 3. Обща схема принципу Гамільтона. Динамічна система 

«шарик – пружина» 

Універсальність математичних моделей. Динаміка скоплення амеб. 

Випадковий марковський процес.  Приклади аналогії між 

механічними, термодинамічними і економічними об’єктами  

 

Організація рекламної кампанії. Взаємозарахування боргів 

підприємств  

Розділ 4. Динамічні моделі соціально-економічних систем. 

Односекторна динамічна модель розвитку галузі при чистій 

конкуренції 

Двофакторна динамічна оптимізаційна модель розвитку   галузі. 5 



Види та тематика навчальних занять 

Внесок в 

загальну 

оцінку, % 

Динамічна модель згладжування циклічності при взаємодії економік 

Двофакторна динамічна оптимізаційна модель розвитку   галузі. 

Динамічна модель згладжування циклічності при взаємодії економік 

Тестова контрольна робота №1 20 

Розділ 5. Динамічні моделі конкурентних систем з повною і 

неповною інформацією 

10 

Розділ 6. Математичні моделі соціальних, політичних процесів і 

систем 

Розділ 7. Керованість динамічних систем.  Критерій керованості 

лінійних і нелінійних систем. 

Розділ 8. Програмні управління в нестаціонарних системах. Клас 

допустимих управлінь. Постановка задачі побудови програмного 

управління. Задача локалізації руху. Імпульсні програмні управління 

10 

Тестова контрольна робота №2 20 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

1 Модель динаміки промислового підприємства з участю 

зовнішні інвестиції як форми державної 

підтримки. Модель динаміки промислового підприємства 

з нелінійними виробничими функціями 

 

Звіт з роботи №1 та захист лабораторної роботи. 15 

2 Модель промислового підприємства, що використовує 

одноразовий кредитний ресурс за умови 

рівномірного погашення боргу 

 

Звіт з роботи №2 та захист лабораторної роботи. 15 

3 Ефективність реклами. Попит і пропозиція. Модель природного 

росту випуску.   Зростання випуску в умовах конкуренції 
 

Звіт з роботи №3 та захист лабораторної роботи. 15 

4 Дослідження стійкості і керованості динамічних систем  

Звіт з роботи №4 та захист лабораторної роботи. 15 

РАЗОМ 100 

 

  



5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Засоби дистанційної освіти: Moodle, MS Teams. 

№ 

роботи  
Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що 

застосовуються при проведенні 

роботи 

1-4 Перелік основних завдань які 
вирішуються на практичних та 
лабораторних заняттях в системі  

1. Реалізація побудованих моделей 

2. Тестування програм 

3. Оформлення звітів 

 

На заняттях обов’язково мати з 

собою ноутбук (або використання 

ПК аудиторії проведення занять) зі 

стільниковим інтернетом.  

Активований акаунт 

університетської пошти 

(student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 

 Акаунт  Google Analytics  

Пакети приладних програм: 

MS Office, Matlab & Simulink 2020 і 

вище (навчальна безкоштовна 

версія) 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання відповідають описам 

7-го кваліфікаційного рівня НРК. 
 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала  Інституційна шкала 

90 – 100  відмінно 

75-89  добре 

60-74  задовільно 

0-59  незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за 

умови, якщо набрана кількість балів з поточного тестування та 

виконання і захисту лабораторних робіт складатиме не менше 60 балів.  

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі двох 

контрольних тестових робіт, кожна з яких містить тестові закриті 

запитання з однією вірною відповіддю, максимальна кількість – 40 

балів та вираховується відсоток кожної (розподіл % за окремими 

контрольними роботами див. в таблиці розділу 4). Загалом за дві 

https://analytics.google.com/analytics/academy/


контрольні тестові робіти отримується максимум 40 балів, тобто 40% 

від оцінки за дисципліну.  

Лабораторні роботи (чотири роботи – у вигляді індивідуального 

завдання з кожної, розподіл % див. в таблиці розділу 4) виконуються у 

письмовому вигляді (звіт з кожної роботи оцінюється в межах  балів, 

представлених в таблиці розділу 4, загалом лабораторні враховуються  

як 60 % (максимум 60 балів). При несвоєчасному здаванні роботи 

оцінка знижується до 40 балів. Лабораторні роботи захищаються у 

вигляді опитування за звітом, і захист враховується, як 50% від оцінки 

за роботу. У сумі за лабораторну частину курсу при поточному 

оцінюванні отримується максимум 60 балів.  

Отримані бали за теоретичну частину та лабораторні роботи додаються 

і є підсумковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. 

Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може 

набрати 100 балів. 

 

Шкала оцінювання (зазначено максимально можливі бали): 

Теоретична 

частина 

Практичні роботи 

Разом При своєчасному 

складанні 

При несвоєчасному 

складанні 

40 60 40 100 

 

6.3 Критерії оцінювання поточного та підсумкового контролю: 

– підсумкове оцінювання відбувається у формі диференційованого 

заліку у форматі тесту, який складається з 40 завдань (40 запитань із 

вибором варіанту відповіді – 1 бал за правильну відповідь); 

– поточне оцінювання практичних робіт відбувається шляхом захисту 

звіту з відповідної роботи (максимальний бал – 15, який формується 

наступним чином: 50 % – правильність і повнота викладення матеріалу 

в звіті, 50 % – захист індивідуальної роботи шляхом відповіді на 

контрольні питання). 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів 

без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної 

доброчесності регламентується положенням "Положення про систему 



запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_

and_detection_of_plagiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має 

бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право 

змінити тему завдання. 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, 

участь в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, 

або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

7.6. Бонуси 
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms 

Office 365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що 

дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати 

ваші пропозиції стосовно покращення змісту даної навчальної дисципліни.  
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