2д

Денна форма навчання
5
150

2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Заочна форма навчання
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Вечірня форма навчання
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25

38

18

самостійна
робота

20

лаборатор
ні роботи

всього
аудиторні

аудиторні
всього

Кредитів ECTS

кількість

форма

курс. робота

залік

екзамен

Семестр

2

Обсяг роботи (години)

практичні

1

Індивід.
завдання

лекції

2020/21

Підсумк.
контроль

Курс

Навчальний рік

3

112
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1. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання дисципліні «Комп’ютерні технології в моделюванні та
експерименті» для здобувачів віщої освіти третього освітньо-наукового рівня
спеціальності «Прикладна математика» є здатність розуміти та застосовувати сучасні
системи комп’ютерного моделювання, методи та технології обробки та зображення даних
експерименту, орієнтуватися в широкому колі питань, пов'язаних з інформаційними
технологіями, володіти основними прийомами спільної роботи і спільної розробки
програмного забезпечення.
У програмі багато уваги приділяється особливостям організації збору, зберігання і
обробки великого обсягу даних наукового дослідження та експерименту; унікальності
кожного експерименту та необхідності розробки спеціалізованого програмного
забезпечення для аналізу отриманих результатів.
Дисципліна формує такі компетентності за ОНП:
ЗК 01. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових
знань, абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 02. Здатність до проведення самостійних наукових досліджень, виявлення,
постановки та розв’язання наукових проблем.
ЗК 03. Здатність до використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій,
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність представляти результати власної наукової та практичної діяльності.
ФК 01. Здатність досліджувати побудовані математичні моделі та визначати рамки їх
застосування.
ФК 02. Здатність обирати раціональні шляхи розв’язання поставлених задач,
застосовувати сучасний математичний апарат та комп’ютерні технології.
ФК 03. Здатність проектувати і створювати програмне забезпечення для реалізації
розроблених методів та алгоритмів, проводити його налагодження і всебічне
тестування.
ФК 04. Здатність застосовувати математичні моделі для дослідження складних процесів
у природничих, технічних, економічних і соціальних системах.
ФК 05. Здатність аналізувати одержані результати, надавати їх інтерпретацію та
визначати межі придатності.
2. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ АБО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Для опанування навчальною дисципліною «Комп’ютерні технології в моделюванні
та експерименті» здобувач віщої освіти третього освітньо-наукового рівня спеціальності
«Прикладна математика» повинен
- мати загальне уявлення про моделювання процесів та систем, організацію
експерименту
- знати основи математичного та комп’ютерного моделювання, мову
програмування С++ ( Python або іншу), парадигми об'єктно-орієнтованого підходу,
обчислювальні методи, методи оптимізації.
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ
СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ
В результаті вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в моделюванні та
експерименті» здобувач віщої освіти повинен
знати:
- фундаментальні моделі, методи та алгоритми прикладної математики;
- методи пошуку, обробки і аналізу інформації;
- методи відновлення емпіричних даних та методи визначення помилок;
- основи теорії планування експерименту;
- принципи застосування новітніх інформаційних і комунікаційних технологій для
реалізації наукових проектів;
- сучасні інформаційні системи комп’ютерного моделювання;
- функціональні можливості спеціальних прикладних програм комп’ютерного
моделювання;
вміти:
- розв’язувати проблеми комп’ютерного моделювання та аналізу даних з
використання сучасних програмних засобів;
- формалізувати та розв’язувати задачі оптимізації, задачі аналізу даних, моделювати
та зображувати нечіткі дані, частково невизначені дані;
- формулювати та інтерпретувати типові завдання аналізу щодо обробки первинних
та експериментальних даних;
- обирати технології для збору, підготовки, систематизації даних для подання
результатів наукового дослідження;
- здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію інформації по темі
дослідження;
- моделювати властивості об'єктів і процесів за тематикою власного наукового
дослідження;
- автоматизувати науковий експеримент; обирати методи і програмні засоби обробки
експериментальних даних.
Наведені результати навчання за відповідною дисципліною співвідносяться із такими
програмними результатами навчання:
ПР 01. Знати на поглибленому рівні фундаментальні моделі, методи та алгоритми
прикладної математики.
ПР 02. Уміти обґрунтовувати вибір математичної моделі на основі інтелектуального
аналізу даних про об’єкт дослідження та наявного спектру моделей.
ПР 03. Уміти розробляти методики та обчислювальні алгоритми математичного та
комп’ютерного моделювання складних природничих, технічних, економічних і
соціальних систем.
ПР 04. Уміти розробляти програмне забезпечення для реалізації алгоритмів
моделювання складних систем і процесів.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Форма навчання денна

2 семестр

1

2

3

Обробка даних та їх представлення у
інформаційних системах. Категорії та
формулювання типових завдань обробки
даних. Призначення та види комп'ютерних
інформаційних систем обробки даних для
збирання, моделювання, відображення та
аналізу інформації.
Основи та базові поняття планування
наукового
експерименту.
Історичні
аспекти виникнення теорії планування
наукового експерименту. Базові поняття
планування
наукового
експерименту.
Фактори
впливу
на
процес,
що
досліджується.
Рівні
факторів.
Нормалізація факторів (інтервали зміни
факторів).
Активний
і
пасивний
експеримент.
Обчислювальний
експеримент. Передумови проведення
обчислювального експерименту. Види
обчислювального
експерименту.
Використання
результатів
обчислювального експерименту. Приклади
завдань з різних областей знань, що
розв’язуються в рамках обчислювального
експерименту.
Моделювання і планування комп'ютерного
експерименту.
Завдання
і
засоби
імітаційного моделювання.
Програмні
засоби
імітаційного
моделювання: моделі дискретних
систем, моделі безперервних процесів,
комплексні (дискретно-безперервні)
моделі. Категорії і об'єкти імітаційних
моделей. Категорії типу подія, явище,
поведінка; ризики та прогнози. Об'єкти
імітаційних моделей: «процес»,
«подія», «ресурс» і ін.
Планування комп'ютерного експерименту.
Модельний час, масштаб часу, просування;
датчики випадкових величин; потоки,
затримки, обслуговування:
перевірки гіпотез. Фіксація, візуалізація і
обробка
результатів
комп'ютерного
експерименту
Процедури комп'ютерної генерації та
аналізу прогнозних вибірок. Метод
bootstrap. Методи прогнозування рівнів
даних на основі прогнозних вибірок. Задачі
оцінювання обсягів вибірок даних для
математично-статистичних методів
комп’ютерного аналізу. Визначення

2

10

2

2

14

2

2

10

2023/24 н.р.

2022/23 н.р.

2021/22 н.р.

2020/21 н.р.

Примітки
Самостійна
робота

лекції

Номер і назва теми

Практичні
заняття

Кількість годин
Лабораторні
заняття

№
п/п

7
статистичних властивостей вибіркових
даних.

4

5

6

7

8

Трендові моделі аналізу часових
послідовностей. Адаптивні методи
прогнозування із застосуванням ковзних
середніх. Процедури оцінки параметрів
трендових моделей. Теорема Гауса.
Перевірка значущості коефіцієнта
детермінації, критерії Стьюдента та
Фішера.
Процедури перевірки адекватності
трендових моделей. Перевірка параметрів
моделей процесів на статистичну
значущість. Застосування дисперсійного
аналізу для підтвердження адекватності
моделей. Вимоги до властивостей похибок
у адекватних моделях вибіркових даних
(математичне очікування, сталість
дисперсії, випадковість залишків).
Графічний комп'ютерний аналіз поведінки
похибки моделей.
Метод найменших квадратів (МНК) та
зважений МНК. Теорема Гауса та
процедура МНК для формування моделей
процесів. Вимоги до властивостей похибок
щодо забезпечення отримання незміщених,
спроможних та ефективних оцінок.
Покращення оцінок точності прогнозних
моделей на основі вибору вагових
коефіцієнтів рівнів даних спостережень.
Методи лінійної екстраполяції та
граничних спрощень моделей даних.
Задача екстраполяції у процедурах
оброблення даних. Сутність методу
лінійної екстраполяції для прогнозування
значень показників за умов обмеженого
числа спостережень. Процедура лінійної
екстраполяції та її реалізація засобами
пакетів програм EXCEL. Індуктивні
методи пошуку закономірностей у
таблицях спостережень та їх комп'ютерна
реалізація.
Процедури обробки емпіричних даних.
Відбір значимих змінних та предикторів.
Поняття кореляції та коваріації для наборів
змінних.
Сутність
кореляційних
коефіцієнтів та предикторних змінних.
Задача
визначення
предикторів
у
емпіричних даних на основі кореляційного
аналізу. Задача визначення статистичної
оцінки
спрямованості
залежностей
змінних. Етапи процедури формування
моделей залежностей змінних на основі
критеріїв
спрямованості
залежностей
змінних..
Ранжування факторів впливу методами
факторного
дисперсійного
аналізу.
Застосування методу часових рядів для
оцінки
рівня
змінних
факторів.
Застосування шкал кількісних оцінок для
рівнів
якісних
факторів
впливу.
Застосування кореляційного аналізу у

2

2

10

2

2

2

2

10

2

2

10

2

2

10

16

8

9

10

складанні
моделі
функції
регресії.
Визначення коефіцієнтів функції регресії.
Дисперсійний
аналіз
в
доказових
статистичних
алгоритмах
визначення
функції регресії.
Застосування кореляційного аналізу для
визначення предикторів у емпіричних
даних. Поняття предикторних змінних для
наборів даних. Визначення предикторних
змінних з використанням кореляційної
моделі. Аналіз та критерії визначення
спрямованості залежності між змінними.
Процедура
визначення
напрямку
залежності між змінними. Формування
багаторівневих моделей залежності між
наборами змінних.
Методи обчислювального інтелекту у
комп’ютерному моделюванні.
Експеримент в умовах невизначеності.
Класифікація та кластеризація.
Нечіткі логічні моделі. Нейронні мережі.
Карти Кохонена. Еволюційні алгоритми

ВСЬОГО

150

2

2

12

2

2

10

20

18

112

5. СХЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ
Шкала відповідності оцінювання:
Відмінно/Excellent
Добре/Good
Зараховано/Passed
Задовільно/Satisfactory

5.1

Незадовільно/Fail
5.2

90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
0-59

Не зараховано/Fail

Форми та організація оцінювання:

Поточне оцінювання:
Форма оцінювання

2 семестр
Терміни оцінювання
(тиждень)

Максимальна
кількість балів

Колоквіум за темами № 1 –5

25

30

Колоквіум за темами № 6 – 10

35

30

Оцінювання виконання практичних
завдань
Оцінювання виконання самостійної
роботи: звіт та захист

36

30

37

10

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання

100

9
Підсумкове оцінювання:
Форма оцінювання

Терміни оцінювання
(тиждень)

Максимальна кількість
балів

Диференційований залік

38

100

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
В процесі навчання передбачається користування сучасною комп’ютерної технікою
з відповідним програмним забезпеченням. В якості мови програмування може бути
використана одна із загальновідомих: C, C++, С#, Python та ін.
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