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1. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання дисципліни «Математичне моделювання» для здобувачів віщої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності «Прикладна математика» є 

придбання аспірантами: 

- знання принципів побудови математичних моделей, класифікації моделей, 

математичного апарату, що використовується для реалізації дослідження; 

- здатності складати математичні моделі різного виду для технічних систем та процесів; 

- навичок виконання розрахунків та обчислювальних експериментів з використанням 

сучасних математичних пакетів прикладних програм. 

Дисципліна формує такі компетентності за ОНП: 

ЗК 03. Здатність до формування системного наукового світогляду та загального 

культурного кругозору. 

ФК 01. Здатність до виявлення актуальних математичних проблем, використання 

поглиблених знань у галузі прикладної математики, внесення оригінального вкладу в її 

розвиток. 

ФК 02. Здатність до створення адекватних математичних моделей на основі положень 

наукових теорій та відомостей про об’єкт дослідження. 

ФК 03. Здатність досліджувати побудовані математичні моделі та визначати рамки їх 

застосування. 
ФК 09. Здатність до викладання навчальних дисциплін за фахом. 
 

2. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Дисципліна «Математичне моделювання» є однією з основних дисциплін творчого циклу 

для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії. Вона продовжує і узагальнює одержання взаємозв'язаних знань в 

галузях фізико-математичних та прикладних інженерних наук. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ 

 ІЗ ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Математичне моделювання» здобувач 

віщої освіти повинен  

знати: 

- принципи побудови математичних моделей, класифікації моделей, математичного 

апарату, що використовується для реалізації дослідження;  

- основні задачі, методи дослідження, новітні теорії, технології, методи та методики у 

галузях прикладної математики, механіки і математичного моделювання; 

вміти:  

-  формулювати проблему та обирати метод дослідження; 

- аналізувати результати дослідження та надавати рекомендації щодо практичного 

використання; 

- виявляти, ставити та вирішувати проблеми при розв’язуванні задач прикладної 

математики, механіки і математичного моделювання; 

- бути здатним до самостійного проведення досліджень на високому науковому рівні. 
 

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. Демонструвати впевнене володіння принципами та методологією математичного 

моделювання. 

ПР 03. Уміти обґрунтовувати вибір математичної моделі на основі інтелектуального 

аналізу даних про об’єкт дослідження та наявного спектру моделей. 
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ПР 04. Уміти розробляти методики та обчислювальні алгоритми математичного та 

комп’ютерного моделювання складних природничих, технічних, економічних і соціальних 

систем. 

ПР 05. Уміти розробляти програмне забезпечення для реалізації алгоритмів моделювання 

складних систем і процесів. 

ПР 11. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною цінністю та сприяє 

розв’язанню актуальних задач прикладної математики. 

ПР 15. Уміти проводити навчальні заняття за фаховими дисциплінами, дотримуватися 

психолого-педагогічних вимог до організації навчального процесу. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

    Форма навчання денна       2 семестр 

№ 

п/п 
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Розділ 1. Загальні поняття і визначення 

1 Тема 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

1.1 Визначення математичних моделей 

 1.2 Приклади математичних моделей 

4 1  20     

2 Тема 2 КЛАСИФІКАЦІЇ ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ 

МОДЕЛЕЙ  

 2.1 Математичні моделі та їх класифікація  

2.2  Основні властивості математичних 

моделей 

6 1  23     

3 Тема 3 ЗАГАЛЬНА СХЕМА 

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

 3.1 Два основні підходи до побудови 

математичної моделі 

3.2 Методики аналізу моделі 

3.3 Похибка результатів математичного 

моделювання 

3.4 Визначення адекватності побудованої 

моделі 

6 2  22     

Розділ 2. Методи математичного моделювання 

4 Тема 4 СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 4.1 Метод Монте-Карло  

4.2 Рівномірні випадкові послідовності  

1.2.1 Алгоритм фон Неймана 

4.3 Загальні методи генерування 

випадкових послідовностей із заданими 

законами розподілу 

4.4 Моделювання багатовимірних 

випадкових векторів 

8 2  26     

5 Тема 5 ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

5.1 Основні етапи імітаційного 

моделювання  

6 2  22     
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 5.2 Побудова концептуальної моделі  

5.3 Логічні структурні схеми імітаційних 

моделей 

5.4 Операторні схеми імітаційних моделей 

5.5 Реалізація імітаційних моделей 

6 Тема 6 РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ  

 6.1 Загальна характеристика методів та 

задач регресійного аналізу  

6.2 Лінійні моделі  

6.3 Поліноміальні моделі 

6 2  21     

 Усього, годин                                 180 36 10  134     
 

5. СХЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ 
 

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 
 

5.2 Форми та організація оцінювання:  

Поточне оцінювання:      2 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Контрольне тестування за темами  
Т2, Т3, Т5 

24 

29 

34 

5 

5 

5 

Оцінювання рівня виконання завдань 

самостійної роботи (Т4 – Т6): звіт та 

захист 

26 

30 

35 

5 

5 

5 

Бліц-опитування 36 10 

Оцінювання індивідуальних завдань  28 

37 

10 

10 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                     60 

 

Підсумкове  оцінювання: 

До екзамену допускають здобувачів вищої освіти, які пройшли оцінювання за всіма 

формами поточного контролю, передбаченого робочою програмою. 

           2 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Екзамен 38 40 

Сумарна максимальна кількість балів з дисципліни за семестр – 100 балів. 

 

 

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

В процесі навчання передбачається користування лекційною аудиторією з 

мультимедійним проектором, а також комп’ютерної технікою з відповідним програмним 

забезпеченням. 
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