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Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

2020 

Назва модулю / дисципліни Математичне моделювання в техниці та 

технологіях 

Код: ППВ 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Самойлик Сергій Сергійович Кафедра радіотехніки та телекомунікацій 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень 

модулю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / 

вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 8 вибіркова 

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

лекції / лабораторні  7 Українська 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні:  

– вища математика 

 

Супутні (якщо потрібно):  
 

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

3 90 28 62 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 
Підготовка сучасного фахівця, який володіє базовими знаннями і навичками роботи  з 

моделювання технічних процесів, математичним апаратом для опису таких систем, вмінням 

вибрати відповідний інструментарій для вирішення конкретних завдань при проектуванні в 

техниці та технологіях. 

Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія, 

лабораторні, 

практичні) 

Контроль якості 

(письмовий 

екзамен, усний 

екзамен, звіт) 

Загальні компетенції: 

– здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу (ЗК-1); 

– здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях (ЗК-2); 

Використання при 

проведенні лекцій 

та лабораторних 

занять 

 

Окремого 

оцінювання не 

передбачено 
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– знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності (ЗК-

4); 

– здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово (ЗК-5); 

– здатність працювати в команді (ЗК-6); 

– здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями (ЗК-7); 

– вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми (ЗК-8). 

Фахові (професійні) компетентності: 

– здатність вирішувати стандартні 

завдання професійної діяльності на основі 

інформаційної та бібліографічної культури 

із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій і з 

урахуванням основних вимог 

інформаційної безпеки (ПК-2); 

– здатність використовувати базові 

методи, способи та засоби отримання, 

передавання, обробки та зберігання 

інформації (ПК-3); 

– здатність здійснювати комп'ютерне 

моделювання пристроїв, систем і процесів 

з використанням універсальних пакетів 

прикладних програм (ПК-4); 

– готовність сприяти впровадженню 

перспективних технологій і стандартів 

(ПК-8). 

Результати навчання: 

– аналізувати, аргументувати, приймати 

рішення при розв’язанні спеціалізованих 

задач та практичних проблем 

телекомунікацій, які характеризуються 

комплексністю та неповною визначеністю 

умов (РН-1); 

– застосовувати результати особистого 

пошуку та аналізу інформації для 

розв’язання якісних і кількісних задач 

подібного характеру в інформаційно-

комунікаційних мережах, 

телекомунікаційних (РН-2); 

– адаптуватись в умовах зміни 

технологій інформаційно-комунікаційних 

мереж, телекомунікаційних систем (РН-6); 

– аналізувати та виконувати оцінку 

ефективності методів проектування 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних 

систем (РН-9); 

– спілкуватись з професійних питань, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні знання 

отриманні під час 

лекції та 

консультацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна та під 

керівництвом 

викладача 

підготовка та 

виконання 

лабораторної 

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюються під час 

складання заліку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окреме оцінювання 

не проводиться, 

оцінюється за 

звітом з 

лабораторної 

роботи 
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включаючи усну та письмову комунікацію 

державною мовою та англійською (РН-10); 

– застосовувати міжособистісні навички 

для взаємодії з іншими людьми та 

залучення їх до командної роботи (РН-11); 

– застосування розуміння засобів 

автоматизації проектування і технічної 

експлуатації систем телекомунікацій та 

радіотехніки у професійній діяльності 

(РН-15); 

– знаходити, оцінювати і 

використовувати інформацію з різних 

джерел, необхідну для розв’язання 

професійних завдань, включаючи 

відтворення інформації через електронний 

пошук (РН-18). 
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Аудиторні заняття  
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Завдання 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Вступ. Моделювання як 

метод наукового пізнання. 

2     2 10 

Перспективи 

розвитку методів і 

засобів моделювання 

систем в світлі нових 

інформаційних 

технологій 

Тема 2. Перелік видів 

математичних описів об'єктів, 

які використовуються в 

математичних моделях. 

Загальна схема процесу 

математичного моделювання та 

пояснення її компонент. 

2    4 6 10 

Пошук та вивчення 

методу згладжування 

табличних завдань 

функціональних 

залежностей. 

Тема 3. Інтерполяція 

функціональних залежностей, 

що задани аблично. 

Математичне трактування 

завдання інтерполяції. 

2    4 6 11 

Пошук та вивчення 

геометричної 

інтерпретація задачі 

інтерполяції. 

Разом за змістовим модулем 1 6    8 14 31  
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Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Елементи теорії 

масового обслуговування у 

імітаційному моделюванні. 

Елементи імітаційного 

моделювання. 

2     2 8 

Пошук та вивчення 

принципів побудови 

імітаційних моделей. 

Тема 2. Основні поняття теорії 

оптимізації. Постановка задачі. 

Проектні параметри та цільова 

функція 

2    2 4 7 

Задача оптимізації як 

пошук мінімуму 

цільової функції 

Тема 3. Застосування методу 

Монте-Карло в задачах 

оптимізації. Можливості 

методу Монте-Карло. 

2     2 8 

Пошук та вивчення 

визначення методу 

Монте-Карло та  його 

особливостей. 

Тема 4. . Методи багато-

параметричної та багато-

критеріальної оптимізації схем. 2    4 6 8 

Пошук та вивчення 

прямих та непрямих 

методів багато-

параметричної 

оптимізації. 

Разом за змістовим модулем 2 8    6 14 31  

Усього  90 годин 14    14 28 62  

 

Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

поточне оцінювання 14 

впродовж 

семестру 

теоретичний звіт за кожною темою 

захист лабораторних 

робіт 

25 захист лабораторної роботи №1 

25 захист лабораторної роботи №2 

25 захист лабораторної роботи №3 

25 захист лабораторної роботи №4 

складання заліку 60-100 

після 

модулю 

зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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