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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Метою та завданнями дисципліни “Математичне моделювання систем і процесів” є 

вивчення задач, що пов’язані із існуванням розв’язку початкових та крайових задач для 

систем із запізненням, дослідження властивостей їх стійкості та періодичності; аналіз 

точних та наближених методів побудови розв’язків; розвиток уміння застосовувати на 

практиці методи системного аналізу, методи математичного та інформаційного 

моделювання для побудови та дослідження моделей об`єктів і процесів; розвивати вміння 

написати наукову статтю (доповідь) на державній та/або іноземній мові з використанням 

наукової та навчальної літератури з системного аналізу та комп’ютерних наук, довідників, 

словників, документів та іншої науково-технічної інформації, з дотримання норм 

авторського права  

Знання і досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній практичній 

діяльності студентів при моделюванні на ЄОМ математичних моделей, що описуються 

диференціально-функціональними рівняннями. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

Знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; 

Вміти: застосовувати основні поняття та твердження з програмного матеріалу 

даного курсу при побудові та дослідженні прикладних процесів, що описуються 

диференціально-функціональними рівняннями; 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; використовувати існуюче та створювати власне  програмне 

забезпечення із використанням мов програмування для моделювання та проведення 

системних досліджень складних систем тощо; моделювати, прогнозувати та проектувати 

бізнес-процеси підприємства на основні методів та інструментальних засобів системного 

аналізу. 

 

Структура начальної дисципліни (теми занять)  

Т
и

ж
д

ен
ь  

Назва теми 

к
-т

ь
 г

о
д

.  

Теми СРС 

1  Лекція 1: Вступ. Основна початкова 

задача 

2 Класифікація диференціально-

різницевих рівнянь, ознаки класів та 

приклади 

2  

Лабораторне заняття: Метод кроків 

розв’язування основної початкової 

задачі 

2 Початкова задача для рівняння із 

запізненням та нейтрального типу. 

3  Лекція 2: Лінійні диференціально-

різницеві рівняння 

2 Визначення початкової множини для 

одного і кількох сталих запізнень. 



4  Лабораторне заняття: Знаходження 

неасимптотичних коренів квазіполі-

номів лінійних диференціально-

різницевих рівнянь  

2 Означення початкової множини для 

змінного запізнення. 

5  Лекція 3: Стійкість диференціально-

різницевих рівнянь 

2 Схема методу кроків для 

знаходження розв’язків початкової 

задачі. 

6  Лабораторне заняття: Алгоритми 

дослідження стійкості розв’язків 

лінійних диференціально-різницевих 

рівнянь  

2 Перевірка умов існування та 

єдиності розв’язку початкової задачі 

для рівняння із запізненням. 

7  Лекція 4: Періодичні розв’язки систем 

з післядією 

2 Властивості розв’язків лінійних 

диференціально-різницевих рівнянь. 

8  Лабораторне заняття: Знаходження 

періодичних розв’язків систем з 

післядією в некритичному та 

критичному випадах 

2 Розміщення коренів квазіполіномів 

рівнянь із запізненням та 

нейтрального типів. 

9  Лекція 5: Крайові задачі для 

диференціально-різницевих рівнянь 

2 Інтегральне представлення 

розв’язків лінійних неоднорідних 

диференціально-різницевих рівнянь. 

10  Лабораторне заняття: Ітераційні 

алгоритми наближеного розв’язування 

крайових задач для диференціально-

різницевих рівнянь 

2 Основні означення стійкості 

розв’язків рівнянь із запізненням. 

11  Лекція 6: Приклади систем з післядією. 

Наближені методи розв’язування 

диференціально-різницевих рівнянь 

2 Схема методу Д-розбиття для 

простіших типів ДФР. 

12  Лабораторне заняття: Наближені 

методи розв’язування початкових задач 

для диференціально-різницевих рівнянь 

2 Періодичні розв’язки ДРР зі сталими 

коефіцієнтами. Періодичні розв’язки 

квазілінійних ДРР. 

13  

Лекція 7: Алгоритми апроксимації 

диференціально-різницевих рівнянь 

2 Алгоритм реалізації різницевої 

схеми Ейлера для рівняння із 

ірраціональним запізненням. 

14  

Лабораторне заняття: Алгоритми 

апроксимації диференціально-різнице-

вих рівнянь системами звичайних 

диференціальних рівнянь 

2 Ідея апроксимації рівнянь із 

запізненням системами звичайних 

диференціальних рівнянь. 

15  

Лекція 8: Моделі із запізненням. 

Побудова областей стійкості моделей із 

запізненням 

2 Наближене обчислювати 

неасимптотичних коренів 

квазіполіномів 
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання: екзамен. 

 

Критерії оцінювання на екзамені 

Екзаменаційний білет містить три питання, з яких два питання теоретичні і одне 

практичне. 

1. Повна відповідь на кожне питання оцінюється 10 балами. 

2. За кожну помилку, яка допущена у відповіді, знімається певна кількість балів, а 

саме: 

а) при відповіді на теоретичне питання у випадку неістотної помилки знімається 1-2 

бали, а у випадку істотної  3-5 балів, якщо ж  студент не опанував теоретичний матеріал 

дисципліни, плутається в означеннях, наводить логічно невірні твердження, то знімається 

до 10 балів; 

б) при оцінці практичного завдання за помилку, допущену при перетвореннях, 

знімається 1-2 бали; за істотну помилку, яка привела до неправильної відповіді, знімається 

3-5 балів; якщо ж розв’язання задачі логічно неправильне, то знімається до 10 балів. 

3. Максимальна кількість, яку можна набрати на підсумковому модулі (екзамені) 30 

балів. 

4. Підсумкова оцінка виставляється за результатами суми балів набраних на 

змістовних модулях під час семестру та підсумковому модулі (екзамені) згідно таблиці 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за 

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно) 

з можливістю повторного складання 

F (1-34) 
(незадовільно) 

з обов'язковим повторним курсом 

 


