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1.  Дані про викладача  

  

Назва дисципліни Комп‘ютерне моделювання динамічних систем   

Адреса викладання дисципліни Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 

м. Львів, вул. Університетська 1 

 

Факультет та кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Факультет прикладної математики та інформатики 

Кафедра прикладної математики 

 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

11 – математика та статистика 

113 – прикладна математика 

 

Викладачі дисципліни Іванків Катерина Степанівна, доцент кафедри прикладної 

 математики 

Щербатий Михайло Васильович, доцент кафедри прикладної 

 математики 

 

Контактна інформація 

викладача 

kateryna.ivankiv@lnu.edu.ua; k_ivankiv@ukr.net 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 278. 

м. Львів, вул. Університетська 1 

 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекційних або лабораторних занять    (за попередньою 

домовленістю). 

 

 

 

 

Інформація про дисципліну 

Формат курсу 
 

Мова викладання: українська 

Очний курс з елементами дистанційного навчання в системі ZOOM 

 

 

 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна присвячена фундаментальним основам теорії математичного 

та комп’ютерного моделювання, принципам побудови та дослідження математичних 

моделей, сучасним методам комп’ютерного моделювання систем різної фізичної природи. 

           Знання, набуті студентами з цієї дисципліни, будуть потрібні їм для виконання 
наукових і прикладних досліджень, можуть застосовуватись майбутніми фахівцями для 

математичного та комп‘ютерного моделювання 

різних об’єктів, явищ і процесів. 

3. Мета і завдання курсу 
Мета: Навчити студентів використовувати всю  різноманітність підходів та методів , які 

застосовуються при дослідженні хіміко-біологічних та еколого-економічних систем. Проводити 

обчислювальні експерименти з моделями об’єктів опираючись на сучасні чисельні методи і 

технічні засоби. 

Завдання:  Навчити студентів будувати математичні моделі для опису розвитку біологічних 

процесів з часом, визначення механізмів, що визначають швидкості і природу процесів, 

виявлення їх лімітуючих стадій , використовуючи закони фізичної та хімічної кінетики. 

Навчити  основних  принципів побудови одногалузевих і багатогалузевих 

еколого-економічних моделей з урахуванням зворотних зв’язків між економікою і станом 

навколишнього середовища.. 

4. Результати навчання   

Володіти поняттями фундаментальної математичної теорії на рівні необхідному для 

використання математичного апарату при розв’язуванні прикладних задач ,   бути здатним 

використовувати математичні методи в інформатиці. 

Уміти розробляти математичні моделі об’єктів і процесів , використовуючи методи 

формального опису систем, математичної логіки, моделювання та системного аналізу. 

mailto:kateryna.ivankiv@lnu.edu.ua


Уміти будувати інформаційні моделі предмету дослідження: описувати його суттєві 

параметри та змінні величини, виокремлювати його вхідні та вихідні параметри та 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними. 

Уміти використовувати, розробляти та досліджувати алгоритми розв’язування задач 

моделювання об’єктів і процесів . 

Мати здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень, самостійно навчатись новим методам дослідження, 

адаптуватися до змін наукового і науково-виробничого профілю в своїй професійній 

діяльності. 

Уміти ефективно використовувати сучасні технології в професійній діяльності для 

розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру; проектувати, розробляти та 

аналізувати моделі , оцінювати їх адекватність, ефективність, складність. 

5. Обсяг і ознаки курсу 
 

Найменування показників Характеристика навчального курсу 

Освітня програма ) 
спеціальність: 113  Прикладна 

математика 
Рік навчання 3 

Семестр навчання 6 

Нормативна / вибіркова Вибіркова 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Загальний обсяг годин 120 

Кількість годин навчальних занять 64 

Лекційні заняття 32 

Практичні заняття 0 

Семінарські заняття 0 

Лабораторні заняття 32 

Самостійна та індивідуальна робота 56 

Форма підсумкового контролю залік 

6. Пререквізити  курсу 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: математичний аналіз, чисельні 

методи лінійної алгебри, , диференціальні рівняння, теорія алгоритмів та структури даних, 

методи оптимізації, програмування, чисельні методи. 

7. Технічне й програмне забезпечення, обладнання 

. При проведенні лабораторних робіт потрібні  лабораторії із необхідним програмним 

забезпеченням. 

Програмне забезпечення:    MATLAB, PHYTON. 

. 

8. Політика курсу 

Увесь навчальний контент розміщено  на гугл-диску викладача. 

Підготовка та виконання завдань лабораторних робіт і модульної контрольної роботи є 

обов’язковими для кожного студента. 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями  чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. 

          Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та 

лабораторні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 



неможливість відвідати заняття. Виконання усіх індивідуальних завдань є 

обов'язковим. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів 

робіт, передбачених  курсом.  Поточний контроль реалізується на лабораторних 

заняттях 



.                     9. Програма навчальної дисципліни 

     

 

1. Вступ. Математичне моделювання в сучасному природознавстві 

2. Елементи якісної теорії динамічних систем. Стійкість нелінійних диференціальних 

рівнянь. Особливі точки диференціальних рівнянь на площині. 

3. Ізокліни інтегральних кривих. Дослідження фазових кривих. Біфуркаційна діаграма 

4. Основні принципи кінетичного опису ферментативних процесів. Система ліниійних 

рівнянь для хімічних реакцій. Типи особливих точок. 

5. .Хімічні реакції другого порядку. Дослідження стійкості стаціонарних станів нелінійних 

систем другого порядку. Гіпотеза псевдо стаціонарного стану. 

6. Спрощення рівнянь динамічних систем за наявності малих параметрів при похідних. 

Побудова асимптотичного розв"язку сингулярно—збурених систем рівнянь. 

7. Математичне моделювання в біології. Класифікація моделей. Моделі росту популяцій. 

Неперервні моделі:експоненціальний ріст, логістичний ріст, моделі з найменшою критичною 

чисельністю. Дискретне логістичне рівняння. . Вплив фактора запізнення. 

8.-9.. Взаємодія декількох біологічних видів. Вольтерівські моделі конкуренції і модель “ 

хижак-жертва“. Узагальнені моделі Колмогорова, Базикіна. Структура фазових портретів. 

10. Коливання у біологічних системах. Поняття автоколивання і граничного циклу. Модель 

брюселятор.  

12. Математичні моделі в імунології. Стаціонарні розв’язки. Стійкість  розв’язків. 

Математична модель Марчука-Петрова. 

14. Моделі економічної динаміки.Однопродуктова динамічна модель Леонтьєва. Виробничі 

функції Кобба-Дугласа 

15. Динамічна модель розвитку багатогалузевої економіки.  Продуктивність матриці прямих 

затрат. Динамічна модель міжгалузевого балансу. 

16. Агрегована динамічна еколого-економічна модель 

17. Еколого-економічна модель виробництва продукції з допомогою різних технологічних 

процесів з урахуванням 

 

                  10. Теми лабораторних занять 
№п/п 

 

                               Назва теми Годин 

1. 

 

Якісний аналіз динамічних систем. Автономні системи на площині 4 

2. 

 

Дослідження динамічної системи з використаннм пакету MatLab на прикладі 

лінійних систем 

2 

3. 

 

Дослідження динамічної системи з використаннм пакету MatLab на прикладі 

нелінійних рівнянь і систем для хімічних реакцій.  Фазовий портрет. 

2 

4. 

 

Чисельна реалізація математичних моделей,що є системами звичайних 

диференціальних рівнянь. 

 Видача індивідуального завдання 

2 

5. 

 

 Вибір кроку інтегрування. Суцільна видача результатів. Використання 

інтерполяційних многочленів Ерміта 

2 

6. 

 

Відлагодження програм і здача 1 етапу інд.завдання 2 

7. 

 

Чисельна реалізація математичних моделей,що є системами звичайних 

диференціальних рівнянь із запізнюючим аргументом. Метод кроків. 

2 

8. 

 

Складання та від лагодження програм розв’язування СЗДР із запізненнями 2 

9. 

 

Відлагодження  програм і здача 2 епату індивідуального завдання . 

Порівняння результатів 

2 

10. Брюселятор (визначення стаціонарних станів, визначення типу стійкості 2 



 точок спокою у залежності від значень параметрів системи, вигляд фазового 

портрета 

11. 

 

Математичні методи економіки. Умови існування невід‘ємних розв"язків. 

Методи одержання одержання невід’ємних розв’язків 

2 

12. 

 

Міжгалузевий баланс суспільного продукту.  

Побудова балансової таблиці. 

2 

13. 

 

Аналіз міжгалузевої моделі Леонтьева-Форда.  2 

14. 

 

Здача 3 етапу індивідуального завдання.  2 

15. 

 

Оформлення і здача звіту. Підсумкове заняття. 2 

                                                                                                              

 
. 

 
 

11. Методи контролю 

Контрольна робота                                                          - 10 балів 

Контроль виконання індивідуальних завдань  включає поточний контроль за написанням 

програм у відведені строки та побудову математичної моделі , виконанням передбачених у 

завданні розрахунків , оформлення і захист звіту.  

1-ий етап :Якісний аналіз досліджуваної  нелінійної математичної моделі з фактором 

запізнення . Побудова фазового портрета (20 балів) 

2-ий етап : Чисельна реалізація математичних моделей, що є задачами Коші із 

запізнюючими аргументами.  (15  балів) 

3 –ій етап: Побудова і дослідження математичних моделей біологічних систем, 

екології,економічних ( визначення стаціонарних станів, визначення типу стійкості 

точок спокою у залежності від значень параметрів системи, вигляд фазового портрета, 

динаміка розвитку)    (25 балів)    
4 – й етап:  Оформлення і захист звіту (25 балів)                                               

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за національною шкалою.  
Шкала оцінювання наведена нижче. 

  Шкала оцінювання 

   

Сума   балів   за всі   види Оцінка 

навчальної діяльності 

 

За дворівневою шкалою протягом семестру  

  

90 – 100  

71-89   

  

зараховано 

51-70 

 

  

   

1-50  не зараховано 

 

                                                                          



  12. Методичне забезпечення 
      Наявний навчальний посібник автора 

    Іванків К.С.,Щербатий М.В. Математичне моделювання медико-біологічних 

        та еколого-економічних процесів.- Львів, 2005,  

а також комп‘ютерний  варіант текстів лекцій. 

 
   13. Рекомендована література    

а) базова  

     1. Дж. Марри. Нелинейные  

дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о молелях. -М.: Мир,1983. 

   
 

    2. Ляшенко І.М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку.- 

        К.Вища школа,1999. 

   3.Марчук Г.И. Математические модели в иммунологии.- М.:наука,1991.  
 

   4. Маценко В.Г. Математичне моделювання: навчальний посібник/ В. Г. Маценко.- 

       Чернівецький нац. ун-т, 2014.-519с. 

   5. Іванків К.С.,Щербатий М.В. Математичне моделювання медико-біологічних 

        та еколого-економічних процесів.- Львів, 2005. 

   6. Ляшенко І.М., Мукоєд А.П. Моделювання біологічних та екологічних  

       процесів:Навчальний посібник.- К.: В-во “ Київський університет“, 2002. 

   7. Хайрер Э..Нерсетт С.,Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных 

       уравнений. Нежесткие задачи.- М.:Мир, 1990.    

    8. Хусаїнов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. В. Введення в моделювання  

       динамічних систем. Навчальний посібник. – КНУ імені Тараса Шевченка,2010.-190с. 

    9. Д.Эрроусмит, К.Плейс. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

         Качественная теория с приложениями.- М.: Мир.,1986. 
б) додаткова 

   10. Глушков В.М., Иванов Е.В., Яненко В.М. Моделирование развивающихся      

систем.-М.: Наука,1983.-350 с. 

    11. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей 

среды.-М.: Наука, 1982. 

   12. Романовский Ю.М., Степанова Н.В. Математическая биофизика.-

М.:Мир,1983. 

   13. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. 

Методы. Примеры. – 2-е изд. – М.:ФИЗМАТЛИТ,2002. 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


