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1. Анотація до курсу 
 

Курс Мови комп’ютерного моделювання присвячений освоєнню і 

використанню при вирішенні традиційних професійних задач системних аналітиків 

найпотужнішої на сьогодні системи математичного програмування та моделювання 

MATLAB. В курсі розглядаються як можливості створення користувацьких сценаріїв 

та функцій мовою MATLAB, так спеціальні можливості інтегрованого середовища, а 

саме Toolboxes, спрямовані на розв’язання задач математичного, регресійного, 

дисперсійного та кореляційного аналізу, оптимізації та пошуку коренів нелінійних 

рівнянь та їх систем, моделювання складних технічних, економічних, екологічних та 

соціальних систем, еволюційним обчисленням. Головна навичка – вміння просто і 

ефективно застосовувати інструментарій інтегрованого середовища для розв’язання 

математичних задач довільної складності. Володіння MATLAB в майбутньому 

забезпечує можливість вирішення широкого кола задач в більшості спеціальних 

дисциплін освітньої програми бакалавра та магістра. 
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2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – сформувати у бакалаврів навички застосування 

інтегрованого середовища MATLAB, а також сучасних функцій і пакетів розширення 

середовища для розв’язання професійних задач аналізу даних, прогнозування, 

керування, прийняття рішень та оптимізації. 

Завдання курсу: 

В результаті вивчення курсу «Мови комп’ютерного моделювання» студенти 

мають: 

- природно перейти у своєму навчанні від простих обчислень до можливостей 

програмування високого рівня через використання потужних обчислювальних і 

графічних модулів; 

- програмувати типові задачі професійної діяльності та створювати власні 

алгоритми без попереднього знання складних алгоритмічних мов та їх синтаксису; 

- застосовувати реалізовані в системі класичні чисельні алгоритми розв’язання 

рівнянь, задач лінійної алгебри, знаходження значень визначених інтегралів, 

апроксимації, розв’язання окремих рівнянь і систем диференціальних рівнянь 

- використовувати можливості середовища MATLAB для обробки результатів 

математичних досліджень при курсовому і дипломному проектуванні. 

 

3. Результати навчання 
1. Знати загальну організацію та вміти застосовувати для задач моделювання, 

оптимізації та керування системами середовище MATLAB 

2. Вміти застосовувати на практиці базові команди і структури середовище 

MATLAB для задач системного аналізу 

3. Володіти навичками створення власного програмного забезпечення в 

середовищі MATLAB для розв’язання математичних та логічних задач 

4. Знати та застосовувати при розв’язанні задач аналізу даних, прогнозування 

та оптимізації алгоритмічні можливості середовища 

5. Вміти використовувати сучасні реалізації методів умовної та безумовної 

оптимізації для розв’язання задач в дійсному та дискретному просторі 

6. Вміти застосовувати на практиці методи статистичного, математичного та 

імітаційного моделювання і прогнозування 

 

4. Структура курсу  

ЛЕКЦІЇ 

1. Вступ  

Середовище MATLAB. Вікна, базові команди. Робота в режимі прямих обчислень. 

Сесія  

2. Елементарні обчислення 

Вирази, числа, константи, типи даних. Оператори та функції. Діагностика помилок. 

Операції з векторами та матрицями  

3. Власні програми 

Робота з файлами. Редактор файлів. Файли-сценарії і файли-функції  

4. Візуалізація результатів обчислень 

Графіка в MATLAB. Робота із засобами графіки.  

5. Первинна обробка графіків 



Пакети розширення MATLAB Basic Fitting та Data Statistics 

6. MATLAB для математичних розрахунків 

Операції лінійної алгебри. Чисельне інтегрування і диференціювання. Рішення 

нелінійних рівнянь і безумовна оптимізація.  

7. Точні та евристичні методи оптимізації 

Умовна оптимізація. Математичне програмування. Пакети Genetic Algorithms та 

Direct Search. 

8. Імітаційне моделювання 

Пакет імітаційного моделювання Simulink. Побудова моделей систем та їх 

моделювання 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1 – Робота в середовищі MATLAB в режимі командного вікна 

2 – Написання файлу-сценарію 

3 – Написання і використання файлів-функцій 

4 – Обробка результатів експериментів  

5 – Вирішення задач багатовимірної оптимізації  

6 – Моделювання фізичних процесів у пакеті Simulink 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

№ роботи 

(шифр) 
Назва роботи 

Інструменти, обладнання та програмне 

забезпечення, що застосовуються при 

проведенні роботи 

ПР-1 Робота в середовищі 

MATLAB в режимі 

командного вікна 

Ноутбук чи інший пристрій з доступом до 

мережі Інтернет, встановлена студентська 

версія MATLAB 

ПР-2 
Написання файлу-

сценарію 

Ноутбук чи інший пристрій з доступом до 

мережі Інтернет, встановлена студентська 

версія MATLAB 

ПР-3 
Написання і використання 

файлів-функцій 

Ноутбук чи інший пристрій з доступом до 

мережі Інтернет, встановлена студентська 

версія MATLAB 

ПР-4 
Обробка результатів 

експериментів  

Ноутбук чи інший пристрій з доступом до 

мережі Інтернет, встановлена студентська 

версія MATLAB 

ПР-5 Вирішення задач 

багатовимірної 

оптимізації  

Ноутбук чи інший пристрій з доступом до 

мережі Інтернет, встановлена студентська 

версія MATLAB 

ПР-6 
Моделювання фізичних 

процесів у пакеті Simulink 

Ноутбук чи інший пристрій з доступом до 

мережі Інтернет, встановлена студентська 

версія MATLAB 

 

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 самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

60 40 20 5 100 

 

Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової 

роботи, яка містить 28 запитань, з яких 24 – прості тести (1 правильна відповідь), ще 4 

– завдання на відповідність.  

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

24 тестові завдання з чотирма варіантами відповідей, єдина правильна 

відповідь оцінюється у 2 бали (разом 48 балів). Опитування за тестом проводиться з 

використанням технології Microsoft Forms Office 365.  

Завдання на відповідність наводяться також у системі Microsoft Forms Office 

365. Відповідь записується у вигляді пар відповідностей (термін – визначення, задача 

– програмне забезпечення, тощо).  

Правильно розв’язане завдання оцінюється в 3 бали (загалом 12 балів за 4 

завдання), причому: 

 3 бали – відповідність еталону; 

 2 бали – невідповідність однієї сутності або її відповідності, решта 

відповідностей вірні; 

 1 бал – більше однієї помилки в сутностях та їх відповідностях, але мають 

місце правильні відповіді;  

 0 балів – жодна відповідність не встановлена вірно. 

Несвоєчасно надані відповіді враховуються такими, що не здані.  

 

 

6.4. Критерії оцінювання практичної роботи  

В процесі захисту кожної практичної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 

запитань з переліку контрольних запитань. За кожну вірну відповідь студент отримує 

два бали в разі впевненої швидкої відповіді, один бал в разі необхідності додатково 



підготовки і нуль, якщо не може дати відповіді. В разі невчасної здачі практичних робіт 

кількість балів за кожне питання ділиться навпіл. 

Максимальна кількість балів за захист 4 практичних робіт – 40 балів = 4 роботи 

* 2 бали * 5 питань.  

За бажанням студент може замінити виконання комплексу практичних робіт 

індивідуальним завданням підвищеної складності, що охоплює всі результати навчання 

та додаткові навчальні компоненти, винесені на самостійне опрацювання.  

 

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.  

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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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 розсилаються на університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є 

важливою складовою навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати пропозиції слухачів курсу стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни «Бізнес аналітика в ІТ». За участь у 

анкетуванні здобувач вищої освіти отримує 5 балів. При цьому максимальна 

рейтингова оцінка не може перевищувати 100 балів. 
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