
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ  

В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ»  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 – «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «АСПІРАНТ» 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Математичні методи моделювання в інформаційних технологіях» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» освітнього ступеня «Аспірант» 

 

 

 

Укладач к. ф.-м. н., доц. В. П. Черненко  

Рецензент д. т. н., проф. В. П. Ляшенко 

 

Кафедра інформатики і вищої математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ____ від  ____  _____________ 2018 року 

Голова методичної ради___________ проф. В. В. Костін  



 3 

ЗМІСТ 

 

 

Вступ…………………………………………………………………………….........4 

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи………………...........5 

2 Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи…….…...……...6 

3 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання…………….…...………..7 

4 Задачі для самостійного розв’язання…………………………………..………..11 

5 Критерії оцінювання знань студентів за 100-бальною системою……………..14 

Список літератури………………………………………………………………….15 



 4 

ВСТУП 

 

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно 

вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою з розділів 

математичного моделювання в інформаційних технологіях. Допомогти 

студентам ставити та розв’язувати прикладні задачі, користуватися системами 

комп’ютерної математики, самостійно здобувати необхідні для розв’язання 

практичних завдань знання. 

Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними 

та методичними посібниками, які є у бібліотеці КрНУ. Також студент може 

користуватися конспектами лекцій та практичних занять викладача. 

Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної 

роботи, а також питання для самостійного опрацювання. Студент повинен 

знайти літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для 

самоперевірки.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 основні методи математичного моделювання, чисельні методи, що 

застосовуються для розв’язання задач методами комп’ютерної математики, їх 

особливості та застосування під час формулювання та розв’язання науково-

технічних та соціально-економічних проблем з використанням інформаційних 

технологій; 

 уміти: 

 будувати математичні моделі, користуватись методологією 

моделювання та прогнозування процесів, їх комп’ютерною реалізацією та 

застосуванням в інформаційних технологіях, користуватись довідниками та 

іншими джерелами інформації, які необхідні для досягнення мети дослідження. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

1 2 3 4 

1 
Методологія аналізу та моделювання в 

інформаційних технологіях 
2 33 

2 
Моделі та методи математичного 

програмування 
2 33 

3 
Принципи математичного 

моделювання технологічних процесів 
2 33 

4 
Принципи побудови імітаційних 

моделей  
2 33 

 Усього за семестр: 8 132 
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2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Для вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи моделювання 

в інформаційних технологіях» студент має бути налаштований на засвоєння 

мети, завдань, змісту, принципів, засобів і методів математичного 

моделювання.  

Самостійна робота полягає у систематизації знань з навчального курсу. 

Формування цілісного, системного бачення питань застосування математичних 

методів меделювання під час дослідження соціально-економічних процесів; 

узагальнення знань, форм і методів роботи відповідно до їх логіко-змістовного 

викладення у процесі навчального курсу. 

Вивчення навчальної дисципліни студентами денної форми навчання 

відбувається за допомогою різних форм опанування матеріалу: лекцій, роботи з 

літературою, розв’язання на лаборатониих заняттях прикладних задач. 

У закладі вищої освіти найбільш суттєвою формою передачі певного 

обсягу знань з навчальної дисципліни є академічна лекція. Сучасна лекція 

ґрунтується на активній взаємодії викладача та студента. Вона має 

задовольнити запити студента щодо активізації мислення, мотивуючого, 

аналізуючого характеру. Для викладача мета лекції полягає у доведенні до 

студентів найбільш суттєвих сторін проблеми, що розглядається у логіко-

змістовній структурі навчального курсу. Лекція допомагає у стислий час 

зорієнтувати студентів на усвідомлення суттєвих питань теми, сформувати свої 

погляди та інші відомості про шляхи розв’язання задачі. 

До кожної з тем додається список літератури, який допомагає самостійно 

підготуватися до лабораторних занять і заліку. Займатися самостійно студент 

може у бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також студент має 

звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться 

на кафедрі згідно з графіком. 
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3 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Методологія аналізу та моделювання в інформаційних 

технологіях 

Предмет навчального курсу. Основні види моделей та їх властивості. 

Мета, принципи та технологія моделювання. Особливості побудови 

математичних моделей фізичних явищ та процесів, а також моделювання 

технологічних  процесів виробництва. Поняття про математичну модель 

фізичного процесу. Особливості побудови фізичної моделі та математичної 

моделі фізичного процесу. Лінійні та нелінійні моделі. Імітаційні моделі. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під моделлю? У яких відношеннях перебувають об'єкт 

моделювання та модель? Чи може система бути моделлю?  

2. Сформулюйте основну проблему моделювання. 

3. Виконайте критичний аналіз різних видів класифікацій моделей. Чому 

неможлива єдина класифікація? Запропонуйте іншу класифікацію моделей.  

4. Які вимоги висуваються до моделі? Які функції виконує модель? 

5. Опишіть етапи практичного моделювання. 

6.  У чому полягає мета моделювання системи на комп’ютері?  

7. Що називається статичною та динамічною моделлю об’єкта? 

8. Що називається точністю та достовірністю результатів моделювання 

систем на комп’ютері? 

Література: [2, с. 5–116; 8, с. 10–56; 12, с. 12–89]. 

 

Тема 2 Моделі та методи математичного програмування 

Математичні моделі, що приводять до умовної та безумовної оптимізації. 

Моделі розподілу ресурсів. Модель оптимального розподілу транспортних 

перевезень. Стійкість лінійних оптимізаційних моделей. Чисельні методи, що 

застосовуються під час розв’язання задач математичного програмування. 
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Застосування інформаційних технологій для реалізації математичних моделей 

оптимального розподілу ресурсів і транспортних перевезень. 

Питання для самоперевірки 

1. Запишіть загальну математичну модель задачі лінійного 

програмування. 

2. Які є форми запису задач лінійного програмування? 

3. Поясніть геометричну інтерпретацію задачі лінійного програмування. 

4. Назвіть методи розв’язання задач ліійного програмування 

5. Сформулюйте основні аналітичні властивості розв’язків задачі 

лінійного програмування. 

6. Сформулюйте задачу динамічного програмування. 

7. Назвіть методи розв’язання задач динамічного програмування. 

8. Наведіть приклади економічних задач, що належать до класу задач 

динамічного програмування. 

9. Сформулюйте принцип оптимальності Р. Белмана. 

10.  Чи забезпечує принцип оптимальності незалежність наступних 

розв’язків від здобутих раніше? 

11.  Як записується в загальному вигляді задача нелінійного 

програмування? 

12.  Які є труднощі розв’язання задач нелінійного програмування? 

13.  Назвіть методи розв’язання задач нелінійного програмування. 

14.  Опишіть метод Лагранжа. Яка економічна інтерпретація множників 

Лагранжа? 

Література: [2, с. 11–87, 23–141, 228–334; 3, с. 31–56; с. 10, 6–50]. 

 

Тема 3 Принципи математичного моделювання фізичних процесів 

Фізичні та математичні моделі, що приводять до звичайних 

диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними. Застосування 

методів комп’ютерної математики до розв’язання крайових задач для 

звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь у частинних похідних. Аналіз 
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результатів математичного моделювання та перевірка адекватності 

математичних моделей реальним фізичним процесам. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте означення диференцiального рiвняння з частинними похiдними 

(ДРЧП). Що таке загальний і частинний розв’язки ДРЧП? 

2. Укажіть основні типи граничних умов і відповідні типи крайових 

задач. 

3. Укажіть основні типи граничних умов і відповідні типи крайових 

задач. 

4. Дайте класифiкацiю лінійних ДРЧП другого порядку. Наведіть 

відповідний канонiчний вигляд лінійного ДРЧП другого порядку кожного типу. 

5. Як формулюється перша крайова задача для однорідного 

одновимірного хвильового рівняння? 

6. Як формулюється друга крайова задача для однорідного 

одновимірного рівняння теплопровідності?  

7. Як формулюється перша крайова задача для двовимірного рівняння 

Лапласа у крузі? Наведіть інтегральну формулу Пуассона для розв’язку цієї 

задачі. 

8. Які є аналітичні та чисельні методи розв’язання крайових задач для 

рівнянь математичної фізики? 

9. Як будується різницева (сіткова) крайова задача, що відповідає даній 

диференціальній крайовій задачі? 

10. Укажіть основні властивості нелінійних ДРЧП, що відрізняють їх від 

лінійних рівнянь. 

Література: [1, с. 117–186; 5, с. 23–118; 7, с. 8–56; 9, с. 19–77; 311–423]. 

 

Тема 4 Принципи побудови імітаційних моделей 

Типи моделей систем. Математична та імітаційна модель. Моделі систем 

масового обслуговування. Роль інформаційних технологій у моделях масового 
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обслуговування. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування. 

Аналіз імітаційної моделі. Принципи оптимізації модельного експерімента. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка модель називається імітаційною? 

2. Перелічіть етапи побудови імітаційної моделі. 

3. Що трапляється на етапі трансляції моделі? 

4. До яких наслідків може призвести використання неадекватної моделі? 

5. У чому різниця стратегічного та тактичного планування 

експерименту? 

6. Що розуміється під системою масового обслуговування (СМО) і для 

чого вони призначені? 

7. Дайте класифікацію СМО. 

8. Що розуміється під характеристиками ефективності роботи СМО? 

9. Що описує граф станів СМО? Що являє собою граф станів СМО зі 

схемою загибелі та розмноження? 

10. Опишіть правило складання рівнянь Колмогорова. 

11. Які особливості характеризують імітаційне моделювання СМО? 

Література: [4, с. 10–98, 245–298; 6, с. 89–96; 11, с. 209–315]. 
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4 ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ 

 1. Для виробництва двох видів продукції Р1 і Р2 використовується три 

види сировини: S1, S2 і S3. Запаси сировини, кількість одиниць сировини, яка 

використовується на виготовлення одиниці продукції, а також розмір прибутку 

від реалізації одиниці продукції наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1. Вихідні дані до задачі 1 

Вид  

сировини 

Запас 

сировини 

Кількість сировини, 

яка використовується для 

виготовлення одиниці продукції 

Р1 Р2 

S1 36 4 9 

S2 27 9 3 

S3 20 5 4 

Прибуток від реалізації одиниці продукції (грн) 5 6  

 

Треба скласти такий план виробництва продукції, прибуток від реалізації 

якої був би максимальним за умови, що загальна кількість продукції не повинна 

бути меншою одиниці, використовуючи систему MathCAD. 

2. Дослідити чутливість оптимального розв’язку із задачі 1 до зміни 

коефіцієнтів цільової функції. 

3. Проаналізувати чутливість оптимального розв’язку до змін обмежень 

запасів сировини із задачі 1. 

4. Дослідити на екстремум функцію 2 2 2

1 2 3 1 2 3( , , )f x x x x x x  за умов 

2 2 2

1 2 3 1
16 9 4

x x х
 методом Лагранжа, використовуючи систему MathCAD. 

5. Виробнича система складається з чотирьох філіалів. За умови 

здійснення реконструкції обладнання на кожному філіалі можна досягти 

певного приросту прибутку. Фірма виділяє на додаткові капітальні вкладення 
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200 тис. ум. од. (для спрощення розрахунків допустимо, що додаткові вкладення 

будуть здійснені в обсягах 50, 100, 150 та 200 тис. ум. од.). 

 Необхідно визначити оптимальний розподіл коштів між філіалами для 

максимізації загального прибутку від усіх чотирьох філіалів за умови, що 

відомі прирости прибутку для кожного з них (табл. 2), використовуючи систему 

MathCAD. 

Таблиця 2. Вихідні дані до задачі 5 

Капіталовкладення,  

тис. ум. од. 

Приріст прибутку в філіалах, тис. ум. од. 

1 2 3 4 

50 25 30 36 28 

100 60 70 64 56 

150 100 90 95 110 

200 140 122 130 142 

 

 6. Розв’язати чисельно крайову задачу для рівняння теплопровідності 

xxt uau 2 , lx ;0 , 0),(,
2

sin4),( 00 xt txu
l

x
txu , 0),( lxtxu  і знайти 

розв’язок при 
4

3
x , 9t , 3l , використовуючи систему MATLAB. 

 7. Розв’язати чисельно крайову задачу для хвильового рівняння 

xx
uau

tt

2 , lx ,0 , 0,
0t

txu , 
l

x
txu

tt

3
sin

6

1
,

0
, 0),( 0xtxu , 

0),( lxtxu  при 2l  і визначити закон руху точки з абсцисою 
9

1
x , 

використовуючи систему MATLAB. 

 8. Знайти стаціонарне розподілення температури у тонкій платині, яка має 

форму круга радіуса 2, якщо на границі круга задана умова cos6, 2rru , 

використовуючи систему MATLAB. 

 9. Побудувати модель чотириканальної СМО з відмовами, передбачивши 

можливість числового інтегрування системи диференціальних рівнянь для 
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ймовірностей станів і порівняння результатів, отриманих за допомогою 

аналітичної та імітаційної моделей. Уважати потоки замовлень і обслуговувань 

найпростішими з інтенсивностями λ = 1/2, µ = 1/10. 

 10. Побудувати модель чотириканальної СМО з двома місцями у черзі, 

передбачивши можливість числового інтегрування системи диференціальних 

рівнянь для ймовірностей станів, порівняння результатів, отриманих за 

допомогою аналітичної та імітаційної моделей, і табулювання часу перебування 

замовлень у черзі й у системі загалом. Уважати потоки замовлень і 

обслуговувань найпростішими з інтенсивностями λ = 1/2, µ = 1/10. 

 11. Побудувати модель одноканальної СМО з необмеженою довжиною 

черги, передбачивши можливість порівняння результатів, отриманих за 

допомогою аналітичної моделі для стаціонарного режиму та імітаційної моделі. 

Уважати потоки замовлень і обслуговувань найпростішими з інтенсивностями  

λ = 1/3, µ = 1/12. 

 12. Побудувати модель триканальної СМО з відмовами і неоднорідними 

замовленнями чотирьох типів. Імовірності надходження замовлень і-го типу 

дорівнюють: i
i

1,0  ( 4,1i ), а середній час обслуговування становить 10, 

20, 30 і 40 хв. відповідно. Передбачити можливість числового інтегрування 

системи диференціальних рівнянь для ймовірностей станів і порівняння 

результатів, отриманих за допомогою аналітичної та імітаційної моделей. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА 100-БАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ 

 

 Оцінювання самостійної роботи студентів під час підготовки до 

диференційованого заліку з навчальної дисципліни «Математичні методи 

моделювання в інформаційних технологіях» входить до підрозділу «Поточний 

та підсумковий контроль» та проводиться за схемою 1. 

Схема 1 – Оцінювання за 100-бальною системою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диференційований залік 

Робота студентів на лекціях і 

лабораторних заняттях 

Поточний і підсумковий контроль 

Відвідування 

лекцій 

Конспект 

лекцій 

Розрахункові, семестрові, 

домашні завдання 

90 балів 10 балів 

5 балів 5 балів 10 балів 

Підготовка та робота студентів на 

лабораторних заняттях 

20 балів 60 балів 

Захист лабораторних робіт 
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