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Опис дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

комп’ютерні математичні моделі  реальних систем а 

також фізичних процесів у таких системах Дисципліна «Комп’ютерне 

моделювання систем та процесів» являє собою базовий теоретично-практичний 

курс, який містить як лекції так і комп’ютерний практикум. 

Головна мета є формування первинної компетенції в галузі цифрової обробки 

одновимірних та двовимірних цифрових сигналів різної природи засобами 

комп’ютерних апаратно-програмних комплексів.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальний курс передбачає попередні знання з 

вищої математики,  дискретної математики, теорії ймовірностей та математичної 

статистики, інформатики та програмування, прикладного  програмування, методів 

обчислень, основ алгоритмізації тощо 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи теорії моделювання систем 

2. Комп’ютерні  моделі з зосередженими параметрами 

3. Комп’ютерні моделі з розподіленими параметрами 

4. Комп’ютерні моделі виробничих систем 

5. Комп’ютерні технології в задачах математичного моделювання   

Обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _120_ годин/_4_ кредити ECTS. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Поняття про математичне моделювання й комп’ютерне моделювання для 

задач приладобудування. Методологія моделювання систем і процесів. Методи 

побудови комп’ютерних математичних моделей систем і процесів 

Змістовий модуль 2. 

Моделі на основі звичайних диференційних рівнянь і систем таких рівнянь 

Змістовий модуль 3.  

Моделі на основі інтегральних та інтегрально-диференційних рівнянь. 

Математичні моделі на основі диференційних рівнянь у частинних похідних. 

Нелінійні комп’ютерні математичні моделі фізико-хімічних процесів 

Змістовий модуль 4. 

Підприємство як об’єкт моделювання. 

Змістовий модуль 5. 

Ефективні комп’ютерні технології для математичного моделювання систем і 

процесів. 
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