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 © ТДАТУ, 2019 

1. Анотація курсу  

 

Дана навчальна дисципліна призначена для ознайомлення студентів з 

математичними принципами формування імітаційних моделей і застосування 

цих принципів при побудові моделей імітації інформаційних систем і 

процесів.. 
 

 

2. Мета викладання дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Математичне та 

компёютерне моделювання» є надання студентам знання основних принципів 

та методів теорії моделювання, формування у студента чіткого уявлення про 

сучасні підходи до вирішення оптимізаційних задач, пов'язаних із побудовою 

комп’ютерних систем, оволодіння методикою проведення імітаційних 

експериментів і аналізування отриманих результатів; вироблення уміння 

застосувати комп’ютерні технології для розв’язання поставлених  задач. 

 

3.  Завдання вивчення дисципліни 

 

- оволодіння навичками побудови імітаційних моделей складних 

систем для забезпечення ґрунтовного прийняття рішень щодо 

управління ними 

 

4. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills) 

 

Інтегральні компетентності: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

Загальні компетентності: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

Здатність працювати в команді 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

Здатність до математичного формулювання та досліджування 

неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору 

методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування 

Здатність до системного мислення, застосування методології системного 

аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів 

формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, 

невизначеності та ризики. 

Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та 

технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних 

об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й 

аналізом результаті. 

Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження 

операцій в організаційно-технічних і соціальноекономічних системах різного 

призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі 

оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, 

оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня 

ієрархії. 

Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні 

засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і 

програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно 

до вимог замовника. 

Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, 

побудови та практичного застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничотехнічних систем, методів оцінювання 

ризиків їх проектування. 

Прогрпмні результати навчання 

Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно- логічного 

мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, 

аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних 

наук 

Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і 

систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування 

динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і 

фінансових об’єктах. 

Володіти навичками управління життєвим циклом програмного 

забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до 

вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію 

(техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, 

договір, контракт). 

Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування 

складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої 
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методології проектування при розробці і дослідженні функціональних 

моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем. 

 

5. Пререквізити 

 

Вивчення дисципліни «Математичне та компёютерне моделювання» 

передбачає базові знання у студентів, які вони отримали, вивчаючи «Вищу 

математику», «Теорію ймовірностей, ймовірнісні процеси та математичну 

статистику» та «Системний аналіз». 

 

6. Постреквізити 

 

Знання і вміння, які отриманні під час вивчення дисципліни 

«Математичне та компёютерне моделювання» можуть знадобитися студентам 

в подальшому при написанні курсових і дипломних робіт, а також під час 

проходження виробничої практики на підприємствах 

 

7. Інформація про викладача  

 

Назва курсу. 

Мова 

викладання: 

Математичне та компёютерне моделювання.  

Українська 

Викладач: Зінов’єва Ольга Геннадіївна 

Посада: Старший викладач кафедри  комп’ютерних наук ТДАТУ 

Контактна 

інформація: 

e-mail: olha.zinovieva@tsatu.edu.ua 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/zinovjeva-olha-henadivna/ 

Наукові 

інтереси:  

Аналіз даних, проектування інформаційних систем 

 

8. Структура курсу та форма контролю знань 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1.  

1,2 

Лекція 1 
Сутність імітаційного 

моделювання 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Розробка і експлуатація 

моделей в середовищі 

GPSS World 
- 2 - - 2,5 

Лабораторна 

робота 2 

Розробка моделей з 

одноканальними 

пристроями, що 

функціонують в 

- 2 - - 2,5 

mailto:olha.zinovieva@tsatu.edu.ua
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/zinovjeva-olha-henadivna/


6 

Силабус «Імітаційне моделюваня та моделювання систем»  

2019-2020 н.р. 4 курс КН, ст. викладач Зінов’єва О.Г. 

 

режимі заняття і 

звільнення 

пристрою 

Самостійна 

робота 1 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 10,5 3 

 

3,4 

 
Лекція 2 

Основні етапи 

побудови імітаційної 

моделі 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Моделювання 

випадкових факторів в 

середовищі 

GPSS World 

- 2 - - 2,5 

Лабораторна 

робота 4 

Розробка моделей 

систем з 

багатоканальними 

пристроями в 

середовищі GPSS 

World 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 2 

Проробка теоретичного 

матеріалу 
-  - - 10,5 4 

5,6 

Лекція 3  
Поняття про метод 
Монте-Карло 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Імітаційне 

моделювання систем 

масового 

обслуговування 

замкнутого типу 

- 2 - - 2,5 

Лабораторна 

робота 6 

Імітаційне 

моделювання складних 

систем 

масового 

обслуговування. 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 3  

Проробка теоретичного 

матеріалу 
- - - 10,5 4 

7,8 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до ПМК 1 
- - - 10,5 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 
- 2 - - 10 

Всього за змістовий модуль  -  60 год. 6 12 - 42 35 

Змістовий модуль 2. 

9,10 Лекція 4  

Планування 

імітаційних 

експериментів: основні 

визначення 

2 - - - - 
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Лабораторна 

робота 7 

Моделювання конвеєрних 

систем масового 

обслуговування в GPSS 
- 4 - - 3 

Самостійна 

робота 5  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 2,5 

11,12 

Лекція 5 
Імітація нормально-

розподілених випадкових 

величин 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 8 

Моделювання 

паралельних систем 

масового обслуговування з 

прiоритетною схемою 

обслуговування замовлень 

у GPSS 

- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 9 

Планування і 

реалізація 

однофакторних 

модельних 

експериментів 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 6 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 2,5 

13,14 

Лекція 6 

Планування імітаційних 

експериментів у процесі 

дослідження та 

оптимізації систем 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 10 

Планування і реалізація 

багатофакторних 

модельних 

експериментів 

- 2 - - 2 

Лабораторна 

робота 11 

Реалізація плану 

модельних 

експериментів в 

середовищі GPSS 

World 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 7 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 2,5 

15,16 

Самостійна 

робота 9 
Підготовка до ПМК2 - - - 8 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 –60 год. 6 14  40 35 
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    Іспит 30 

   Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 100 

 

Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на поточних 

заняттях відповідно до розкладу у вигляді усного контролю, тестового 

контролю або розв’язування проблемних ситуацій тощо. Підсумковий 

модульний контроль здійснюється відповідно до модульної освітньої 

програми, академічного календаря і затверджених навчальних програм з 

дисципліни, розроблених на основі ОПП (ОНП) спеціальності у формі 

тестування.  

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про оцінювання 

знань здобувачів ВО ТДАТУ:  

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsiny

uvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf 

 

9. Методи та форми навчання 

 

Навчальний процес з дисципліни «Математичне та компёютерне 

моделювання» здійснюється в таких формах: 

- навчальні заняття (лекцій, лабораторні роботи); 

- виконання індивідуальних завдань; 

- самостійна робота; 

- контроль знань, умінь та навичок; 

- комп’ютерні тренінги; 

- розбір конкретних ситуацій; 

- мозкові штурми; 

- ділові ігри. 

 

10.  Політика курсу 

 

Вимоги дисципліни: обов'язкове відвідування аудиторних занять, 

попередня підготовка до лекцій і лабораторних занять з навчально-

методичному посібнику і основний літературі, якісне і своєчасне виконання 

завдань самостійної роботи, участь у всіх видах контролю (поточний 

контроль, контроль самостійної роботи студента, підсумковий контроль). 

Якщо Ви без запізнень відвідаєте всі заняття, будете активно працювати на 

заняттях, виконайте всі завдання якісно і в строк, то наберете максимальний 

бал, зазначений в календарному графіку контрольних заходів. Поважні 

причини пропуску занять не звільняють студента від виконання всього 

комплексу лабораторних і самостійних робіт. В цьому випадку Вам надається 

можливість відпрацювати його по індивідуальним завданням і в час, вказаний  

викладачем.  

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
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Академічна доброчесність. Роботи студентів повинні бути оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

 

11. Шкала оцінок  

Дисципліна «Математичне та компёютерне моделювання»  оцінюється 

за 100-бальною шкалою.  

Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в національну та 

шкалу ЄКТС здійснюється у наступному порядку: 

Шкала  

рейтингу 

ТДАТУ 

Оцінка 

за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 

82-89 B 
4 (добре)  

75-81 C 

67-74 D 
3 (задовільно)  

60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 

12.  Рекомендована література та  інформаційні ресурси 

 

1. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група ВНV, 

2005, – 352 c.  

2. Томашевский В., Жданова Е. Имитационное моделирование в среде GPSS. 

– М.:Бестселлер, 2003. - 416 с.  

3. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS. – М.: Машиностроение, 1980.-593 

с. (10 примірника у бібліотеці)  

4. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – наука и искусство. - М.: 

Мир, 1978. - 418 с. (12 примірника у бібліотеці)..  

 
 

 

 

 


