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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Основною метою вивчення дисципліни «Імітаційне моделювання, мови моделювання та 

імітації» є  формування у студентів вміння застосовувати імітаційне моделювання для 

розв'язування різноманітних задач. 

Тривалість 
5  кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 
90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: пмк 

 

Базові знання 
Курс базується на таких дисциплінах бакалаврату: «Програмування», «Алгебра та 

геометрія», «Математичний аналіз», «Теорія ймовірності та математична статистика». 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач 

ПР1. Ідентифікувати поняття, алгоритми та 

структури даних необхідні для опису предметної 

області розробки або дослідження; забезпечити 

декомпозицію поставленої задачі з метою 

застосування відомих методів і технологій для її 

вирішення. 

ПР 5. Моделювати об'єкт розробки або 

дослідження з точки зору функціональних 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями. 
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компонентів (підсистем) таким чином, щоб 

полегшити та оптимізувати роботу над проєктом; 

використовувати наявні технології та методи 

динамічного і статичного аналізу програм для 

забезпечення якості результату. 

ПР 10. Вміти спілкуватися з людьми, які не є 

професіоналами у галузі комп'ютерних наук, з 

метою виявлення їх потреб щодо комп'ютерізації 

поцесів, до яких вони залучені. 

ПР 13. Враховувати соціально-економічні аспекти 

проєкту в контексті завдання розробки або 

дослідження, зокрема несуперечливість 

технічного прогресу і етичних стандартів. 

 

ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК1. Розуміння теоретичних засад комп’ютерних 

наук для об’єктивного оцінювання можливостей 

використання обчислювальної техніки в певних 

процесах людської діяльності і визначення 

перспективних інформаційних технологій. 

СК2. Здатність комунікувати з представниками 

різних галузей знань та сфер діяльності з метою 

з’ясування їх потреб в автоматизації обробки 

інформації. 

СК5. Здатність використовувати математичні методи 

для аналізу формалізованих моделей предметної 

області певного проєкту в процесі його реалізації і 

супроводження. 

 
 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної 
роботи у розрізі тем 

Модуль 1 «Імітаційне моделювання» 

Тема 1. Особливості стохастичного моделювання. 

Комп'ютерне моделювання. Стохастичний 

експеримент. Імітаційні моделі. Оцінка якості моделі. 

Методи генерації випадкових чисел. Динамічні 

моделі. Час в імітаційних моделях. 

Тема 2. Системи масового обслуговування. 

Системи масового обслуговування. Основні 

характеристики СМО. Класифікація СМО. 

Застосування імітаційного моделювання для СМО. 

Одноканальна СМО з відмовами. Одноканальна 

система масового обслуговування з обмеженою 
чергою. Одноканальна система масового 

обслуговування з необмеженою чергою. 

Багатоканальні СМО. 

відвідування занять; опитування 

на заняттях; опитування в процесі 

індивідуально-консультативних 

занять для перевірки засвоєння 

матеріалу пропущених занять; 

перевірка виконання модульних 

контрольних робіт. 

опрацьовують матеріал лекцій; 

готуються до практичних завдань; 

виконують домашні роботи; 

працюють із літературою. 

 

Модуль 2. «Мови моделювання та імітації» 

Тема 3. Програмне забезпечення для імітаційного 

моделювання. 

Використання програмного забезпечення загального 

призначення. Спеціалізоване програмне забезпечення. 

SciLab. 

Тема 4. Програмна реалізація імітаційних моделей 

Мови програмування для імітаційного моделювання. 

Моделювання екологічних процесів. Моделювання 

соціальних процесів. Імітаційне моделювання в іграх. 

відвідування занять; опитування 

на заняттях; опитування в процесі 

індивідуально-консультативних 

занять для перевірки засвоєння 

матеріалу пропущених занять; 

перевірка виконання модульних 

контрольних робіт. 

опрацьовують матеріал лекцій; 

готуються до практичних завдань; 

виконують домашні роботи; 

працюють із літературою. 

 

 

Інформаційні джерела 

Основні  
1. Ситник В. Імітаційне моделювання : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. Ф. Ситник, Н. 

С. Орленко. – Київ : КНЕУ, 1999. – 208 с. 

2. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебн. курс / В. Гультяев. – СПБ: Питер 

2000. – 432 с. 

3. Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика / В.П. Дьяковнов. – М.: „Нолидж”, 

2001. – 1296 с.  

4. Мэтьюз Джон Г. Численне методы использования MATLAB / Мэтьюз Джон Г., Финкс Куртис Д. − 

М.: Изд. дом „Вильямс”.2001. – 320 с. 
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Додаткові 
1. Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації: навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. 

Г. Романова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 26 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Спосіб доступу: 

локальна мережа ПУЕТ. 

2. Емельянов А. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие / А. А. 

Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума. – Москва : Финансы и статистика, 2009. – 416 с.  

3. Павловский Ю. Имитационное моделирование: учеб. пособие / Ю. Н. Павловский, Н. В. 

Белотелов, Ю. И. Бродский. – Москва : Академия, 2008. – 236 с.  

4. Строгалев В. Имитационное моделирование: учеб. пособие / В. П. Строгалев, И. О. Толкачева. – 

Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008. – 280 с.  
 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 
Для вивчення навчальної дисципліни використовується наступне програмне забезпечення  

1) MS Excel або інший табличний редактор 

2) SciLab 
 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

•  Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

•  Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);списування 
під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 
в процесі заняття. 

•  Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

•  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

 

Форма навчальної роботи Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна 

1.1. Лекція 

▪ Відвідування всіх лекцій лекції та 

лабораторних  

20 

1.2. Практичні заняття ▪ Підготовка до лабораторних робіт та 

їх виконання   

50 

 

2. Підсумковий контроль. МКР№1 15 

 МКР№2 15 

Усього за семестр 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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Додаткова інформація 

1. З метою покращення психологічної підтримки учасників освітнього процесу в Полтавському університеті 

економіки і торгівлі створено психологічну службу, яка здійснює свою діяльність щодо забезпечення соціального 

супроводу та психологічного забезпечення навчально-виховного процесу серед педагогічних і науково-педагогічних 
працівників, студентів і аспірантів. 

Послуги цієї служби безкоштовні. Ви можете дізнатися більше про службу психологічної підтримки за 

посиланням: http://puet.edu.ua/uk/psihologichna-pidtrimka-v-puet 
2. З метою поліпшення студентського життя або у випадку проблем чи питань, порад чи реальної допомоги 

стосовно навчального процесу можна абсолютно конфіденційно звернутися до студентського омбудсмена 

http://puet.edu.ua/uk/studentskiy-ombudsmen 
3. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та здобутих в інших ЗВО, 

відбувається на основі політики зарахування результатів неформальної освіти: 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf 

 
 


