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Передумови для вивчення 

 

Дисципліни, що забезпечують 

Семестр 
Найменування 

дисципліни 
Найменування теми 

Програма 

бакалаврату з 

спеціальності  273 – 

залізничний 

транспорт 

фізика, вища 

математика, 

інформатика, 

обчислювальна 

техніка та 

програмування 

 

2 

Основи об'єктно-

орієнтованого 

підходу при 

розробці технічних 

систем. 

Моделювання технічних систем; 

Розвиток методології проектування та 

моделювання технічних систем. 

 

   

 

 

 

  



 

Програма навчальної дисципліни 

 

Вид 
заняття 

Короткий зміст навчальних занять, тематика 
індивідуальних та/або групових завдань 

Засоби оцінювання 

та методи 

демонстрування 

результатів 

навчання 

 Тема 1. Мета та задачі дисципліни  

Лекції 

Лекція 1.  

Стислий зміст.  

Мета та задачі дисципліни, основні Поняття та 

визначення. Постановка задачі моделювання..  

Класифікація методів моделювання за типом моделі. 

Математичне моделювання та математичні моделі. 

Класифікація методів математичного моделювання 

стосовно до етапу побудови математичної моделі.. 

Участь в обговоренні 

Усне 

опитування 

Практичні 
заняття1 

Практичне заняття 1. Програмування в MathCAD 

 Стислий зміст. , 

Програмування в MathCAD,  локальні зміні, цикли, 

побудова програм за завданням. 

Поточні індивідуальні 

завдання 

 

Самостійна 
робота2 

Стислий зміст. ……………………………… 

Типи моделей,  Класифікація методів моделювання за 

типом моделі. Математичне моделювання технічних 

систем. Класифікація методів математичного 

моделювання стосовно до етапу побудови 

математичної моделі. Перевірка моделей на 

адекватність, валідність та верифікація вхідних даних. 

Опитування, 
участь в 

обговоренні, 
включення 
питання в 

підсумковий 
тест 

 
Тема 2. Аналітичне моделювання технічних систем. 

Метод графів зв’язків. 
 

Лекції 

Лекція 2.  

Стислий зміст.  

Компонентне моделювання. Основні визначення графів 

зв’язків. Моделювання електричних систем на графах 

зв’язків..  

Лекція 3. Стислий зміст.  

Еквівалентні перетворення графів зв’язків. 
Моделювання механічних систем на графах 
зв’язків. Моделювання електромеханічних систем. 
Отримання математичної моделі графа зв’язків в 
формі системи рівнянь.  
  

Участь в обговоренні 

Усне 

опитування 

Практичні 
заняття2 

Практичне заняття 2 Графічні можливості пакета 

інженерних розрахунків MathCAD  

Стислий зміст. 

Графічні можливості пакета інженерних 

розрахунків MathCAD. Побудова двовимірних (або 

графіки на площині) і тривимірних (графіки в 

просторі) графіків. Побудова полярних графіків. 
 Практичне заняття 3 Побудова графіків поверхонь 

Стислий зміст.  

Побудова графіків поверхонь. Форматування графіка 

поверхні. Анімація. 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

 

 

 

 

 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

 

                                                 
1 За наявності 



 

Самостійна 
робота 2 

Стислий зміст.  

Компонентне моделювання. Основні визначення графів 

зв’язків. Моделювання електричних систем на графах 

зв’язків. Еквівалентні перетворення графів зв’язків.  

Моделювання механічних систем на графах зв’язків.  

Моделювання електромеханічних систем.  Отримання 

математичної моделі графа зв’язків в формі системи 

рівнянь 

Опитування, 
участь в 

обговоренні, 
включення 
питання в 

підсумковий 
тест 

 
Тема 3. Дослідження технічних систем в часовій 

області. 
 

Лекції 

Лекція 4. Стислий зміст.  

Механізми просування модельного часу. 
Алгоритми чисельного моделювання нелінійних 
динамічних систем. Методи явні і неявні. Порядок 
методу інтегрування 
Лекція 5. Стислий зміст. 

Процедури чисельного моделювання з автоматичним 

вибором кроку. Моделювання гібридних технічних 

систем.  

Участь в обговоренні 

Усне 

опитування 

Практичні 
заняття2 

Практичне заняття 4. Метод половинного ділення 
Стислий зміст. 

Використання пакету MathCAD для вирішення 

нелінійних рівнянь методом половинного ділення. 

Практичне заняття 5.Рішення нелінійних рівнянь 

стандартними функціями математичного пакета 

MathCad. 

Стислий зміст.  

 Виконати рішення рівняння стандартними функціями 

математичного пакета MathCad 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

 

 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

 

 

Самостійна 
робота 2 

Стислий зміст.  

Вибір між явними і неявними методами в процедурах 

моделювання технічних систем. Багатокрокові методи 

інтегрування. Особливості чисельного інтегрування 

технічних систем. Гібридна поведінка технічних систем. 

Опитування,  
включення 
питання в 

підсумковий 
тест 

 
Тема 4. Автоматизоване моделювання технічних 

об’єктів 
 

Лекції 

Лекція 6. Стислий зміст.  

Особливості сучасних систем автоматизованого 
моделювання. Ієрархічне проектування і 
багаторівневе моделювання технічних систем 
Лекція 7. Стислий зміст. 
Архітектура програм автоматизованого 
моделювання. Графічний інтерфейс програм 
математичного моделювання динамічних систем. 
Модульна структура системи автоматизованого 
моделювання. Мова опису об'єкта. 
Лекція 8. Стислий зміст. 

Методи побудови моделюючих програм. Структурне 

моделювання. Фізичне МультиДоменне моделювання. 

Участь в обговоренні 

Усне 

опитування 

Практичні 
заняття2 

Практичне заняття 6.,7. Рішення нелінійних рівнянь в  

MathCad  

Стислий зміст. 

Методи рішення нелінійних рівнянь в  MathCad. 

Алгоритми рішення нелінійних рівнянь в  MathCad. 

 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

 



Самостійна 
робота 2 

Стислий зміст.  

СУБД. Інструментальні засоби моделювання. 

Чисельне інтегрування. Показники САМ та 

характеристики математичного забезпечення. 

Вирішувачі для структурного і фізичного 

МультиДоменні моделювання. Рішення 

диференціальних рівнінь у MathCad. 

Опитування, 
участь в 

обговоренні, 
включення 
питання в 

підсумковий 
тест 

 
Тема 5. Комп’ютерні методи обробки інформації 

результатів випробувань та досліджень 
 

Лекції 

Лекція 9. Стислий зміст.  

Можливості MS Excel з накопичення та 
опрацювання інформації результатів . Основні 
функції статистичної обробки та спеціальні функції, 
необхідні для обробки результатів. Приклади 
використання. 
Лекція 10. Стислий зміст. 
Універсальний пакет MathLab. Основні можливості 
з дослідження та опрацювання результатів. Засоби 
програмування. Програми-сценарії, програми-
функції 

Участь в обговоренні 

Усне 

опитування 

Практичні 
заняття2 

Практичне заняття 8. Аналіз експериментальних даних  

Стислий зміст. 

Надбання практичних навичок роботи з пакетами 

аналізу даних (Місгоsоft Ехсеl, QuattroPro та ін. 

пакети статистичної обробки STATGRAPHCS, 

SPSS, SAS, STATISTICA тощо.) 
Практичне заняття 9. Обробка експериментальних 

даних, пошук теоретичних залежностей  

Стислий зміст 

Побудова багатофакторних моделей на підставі даних 

Практичне заняття 10. Засоби програмування на 

MathLab. Програми -сценарії. Програми - Функції  

Стислий зміст 

Методи створення програм. Створення функцій 

користувача у MATLAB. Створення програм-функцій. 

Моделювання траєкторії руху тіл. 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

 

 

 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

 

 

Самостійна 
робота 2 

Стислий зміст.  

Основні функції статистичної обробки та спеціальні 

функції, необхідні для обробки результатів. Приклади 

використання.  

Універсальний пакет MathLab. Основні можливості з 

дослідження та опрацювання результатів.  

Засоби програмування. 

Опитування, 
участь в 

обговоренні, 
включення 
питання в 

підсумковий 
тест 

Підсумковий контроль екзамен 

 

    

  



Розподіл навчального часу 

 

Номер теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всього 
у тому числі 

всього 
у тому числі 

лк пз лб завд с.р. лк пз лб завд с.р. 

-й семестр 

1 14 2 2   10 14     14 

2 18 4 4   10 18 1 1   16 

3 18 4 4   10 18 1 1   16 

4 20 6 4   10 20 1 1   18 

5 20 4 6   10 20 1 1   18 

Всього годин за семестр2 90 20 20   50 90 4 4   82 

Всього годин 90 20 20   50 90 4 4   82 

 

 

Критерії оцінювання 

 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

Знати: глибоко і всебічно теоретичний матеріал, зміст навчальної дисципліни, основні 

положення, логіку та взаємозв’язок частин теоретичного матеріалу, знає і логічно доносить 

тематику тем самостійного вивчення, використовує додаткові знання з наукових першоджерел 

та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь,  

Вміти: логічно мислити і будувати відповідь, вільно використовувати набуті теоретичні знання 
для вирішення практичних завдань, формулювати основні положення та знати їх склад, методики 

розробки моделей та програм та вміти їх застосовувати, логічно формулювати висновки, проявляє 

творчу ініціативу. 

82 – 89 B добре зараховано 

Знати твердо теоретичний матеріал, добре знати зміст навчальної дисципліни, знає і 

логічно доносить тематику тем самостійного вивчення, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури  
Вміти: логічно мислити і будувати відповідь, вільно використовувати набуті теоретичні знання 

для рішення практичних завдань, формулювати основні положення та знати їх склад, методики 

розробки моделей та програм та вміти їх застосовувати, формулювати висновки. 

74 – 81 C добре зараховано 

Знати: теоретичний матеріал, добре знати зміст навчальної дисципліни, основні положення, 

методики, термінологію, знає теоретичний матеріал з тем самостійного опанування дисципліни, 
але припускається певних неточностей і помилок у логіці викладу теоретичного змісту 

Вміти: використовувати пакети моделювання та обробки даних, методики розрахунків та вміти їх 

застосовувати. 

64 – 73 D задовільно зараховано 

Знати: основні положення, методики та термінологію, але не знає деяких тем з самостійного 

опанування тем дисципліни,  припускається певних неточностей та помилок в логіці викладу 
матеріалу. 

Вміти: використовувати пакети моделювання та обробки даних, методики розрахунків та вміти їх 

застосовувати, але допускає  незначні помилки 

60 – 63 E задовільно зараховано 

                                                 
 



Знати здобувач вищої освіти в основному опанував теоретичні знання навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, 

плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; 

має загальне уявлення щодо пакетів моделювання та обробки даних. 

Вміти: використовувати пакети моделювання та обробки даних, методики розрахунків та вміти їх 
застосовувати, але допускає помилки та недосконало знає і використовує методики розрахунків та 

аналізу. 

35 – 59 Fx 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

Знати: здобувач вищої освіти опанував окремі теми теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, плутає поняття, 

додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань. 

Вміти: знає але не вміє використовувати пакети моделювання та обробки даних. 

 

0 – 34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Знати: здобувач вищої освіти не опанував навчальний 

матеріал дисципліни 

Вміти: не сформовані практичні навички за темами практичних занять. 

 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Документи і форми навчально-методичного забезпечення дисципліни 
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