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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: розвивати вміння застосовувати на практиці методи системного аналізу, 

методи математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження 

моделей об`єктів і процесів, розробляти та аналізувати математичні моделі природничих, 

техногенних, економічних і соціальних об`єктів та процесів, використовувати 

методологію системного аналізу  для прийняття рішення в складних системах різної 

природи; розвивати вміння працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати 

часом; розвивати здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень 

та аналізу, вчасно подавати результат. 

Завдання: навчити студентів методів дослідження та аналізу керовних стохастичних 

динамічних систем, ознайомити із оптимізаційними методами дослідження стохастичних 

динамічних систем, основними поняттями, методологією, методиками практичного 

застосування за допомогою сучасного програмного забезпечення на ЕОМ. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

Знати:  

– сучасні теоретичні та прикладні математичні методи, їх застосування до аналізу 

складних систем і проблем. 

 основні поняття теорії диференціальних рівнянь з післядією, постановку задач 

управління та спостереження для таких систем, метод динамічного програмування, задачі 

оптимального керування та оцінювання для стохастичних дифузійних систем 

диференціально-функціональних рівнянь;  

 моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої 

інформації, невизначеності; 

 методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного 

моделювання для побудови та  дослідження моделей об`єктів і процесів. 

Вміти:  

– застосовувати методики до розв'язання практичних задач з використанням 

сучасного програмного забезпечення; 

 працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати часом;  

 скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу, вчасно 

подавати результат; 

– розробляти та аналізувати математичні моделі природничих, техногенних, 

економічних і соціальних об`єктів та процесів; 

– застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи математичного та 

інформаційного моделювання для побудови та дослідження моделей об`єктів і процесів. 

– використовувати методи оптимального керування та теорії прийняття рішень з 

метою одержання найкращих характеристик складних систем та складання програм 

оптимального функціонування об`єктів різної фізичної природи. 

 



Структура начальної дисципліни (теми занять)  
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Теми СРС 

1 Лекція 1: Диференціальні рівняння з 

післядією. Моделювання систем з пі-

слядією 

2 Диференціальні рівняння з після-

дією. Моделювання систем з пі-

слядією 

Лабораторне заняття 2: 

Диференціальні рівняння з післядією. 

Моделювання систем з післядією 

2  

2 Лекція 2: Задачі управління та спосте-

реження 

2 Задачі управління та спостереження 

Лабораторне заняття 2: Задачі управ-

ління та спостереження 

2  

3 Лекція 3: Рівняння Беллмана. Лінійно-

квадратична задача. Достатні умови 

оптимальності 

3 Рівняння Беллмана. Лінійно-

квадратична задача. Достатні умови 

оптимальності 

Лабораторне заняття 3: Рівняння 

Беллмана. Лінійно-квадратична задача. 

Достатні умови оптимальності 

3  

4 

Лекція 4: Синтез оптимального керу-

вання для систем СДРП 

3 Синтез оптимального керування для 

систем СДРП 

Лабораторне заняття 4: Синтез 

оптимального керування для систем 

СДРП 

4  

5 
Лекція 5: Лінійні стохастичні 

дифузійні системи з післядією 

3 Лінійні стохастичні дифузійні си-

стеми з післядією 

6 

Лекція 6: Наближений синтез опти-

мального керування 

2 Наближений синтез оптимального 

керування 

Лабораторне заняття 5: Наближений 

синтез оптимального керування 

4  
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  екзамен 



При викладенні мети курсу, засвоєнні студентами визначених компетенцій та 

оцінюванні досягнень проводиться політика академічної доброчесності (сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень (ст.42З Закону України “Про освіту”)).  

З метою уникнення практик псевдоавторства, недбайливого цитування, недостатньої 

академічної якості практикується захист виконаних студентами лабораторних робіт 

викладачу з перевіркою теоретичних знань та засвоєних компетенцій, виконання 

контрольних робіт та тестування з унеможливленням практик списування та підміни 

авторства роботи.  

Пропущені заняття або своєчасно не захищені роботи можуть бути допущені до 

захисту на 16-17 тижнях навчання з відповідними штрафними балами, визначеними 

викладачем. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за виконання індивідуальних навчально-

дослідницьких завдань з переліку, наданого викладачем. 

 

Тематика індивідуальних завдань 

№ Назва теми 

1 Задачі стійкості систем з післядією 

2 Задачі управління та спостереження 

3 Рівняння Беллмана. Лінійно-квадратична задача 

4 Синтез оптимального керування для систем СДРП 

5 Наближений синтез оптимального керування 

 


