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Спеціальність 111 Математика 

Освітня програма 111.00.02 Математичне моделювання 

 

Форма проведення                                      тест 

Тривалість проведення                               60 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:      по одному балу  за кожне тестове 

питання (по 20 питань кожного 

модуля)  

Кількість балів Критерії оцінювання 

33-40 Студент дав не менше 90% правильних відповідей. В повному обсязі 
володіє матеріалом 

29-32 Студент дав не менше 80% правильних відповідей. Достатньо володіє 
матеріалом 

25-28 Студент дав не менше 70% правильних відповідей. Загалом  володіє 
навчальним матеріалом 

21-24 Студент дав не менше 60% правильних відповідей. Володіє навчальним 
матеріалом не в повному обсязі 

17-20 Студент дав не менше 40% правильних відповідей. Частково володіє 
навчальним матеріалом 

0-16 Студент дав менше 40% правильних відповідей. Не володіє навчальним 
матеріалом 

 

 

Перелік тем, що виносяться на екзамен: 

 

Модуль «Системи комп’ютерної математики» 

1. Огляд і властивості математичних пакетів. 

2. Математичні обчислення у системі Mathcad. 

3. Графічні можливості системи Mathcad. 

4. Масиви. Вектори та матриці. 

5. Чисельне розв'язання систем лінійних і нелінійних алгебраїчних 

рівнянь. 

6. Чисельне розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 



7. Чисельне розв’язання нелінійних рівнянь та систем нелінійних рівнянь 

8. Чисельне розв’язання диференціальних рівнянь. 

9. Методи апроксимації, інтерполяції та оптимізації функцій. 

10. Розв’язання задач апроксимації функцій. 

11. Розв’язання задач інтерполяції функцій. 

12. Опрацювання статистичних даних. 

13. Програмування в середовищі Mathcad. 

14. Програмування в середовищі Mathcad. Одновимірні масиви 

15. Програмування в середовищі Mathcad. Двовимірні масиви. 

 

Модуль «Комп’ютерне моделювання процесів і систем» 

1. Основні принципи системного підходу до аналізу складних систем. 

2. Сучасні тенденції та галузі застосування  комп’ютерного 

моделювання 

3. Підходи до комп’ютерного моделювання оптимізаційних задач. 

4. Методи комп’ютерного моделювання стохастичних систем.  

5. Методи комп’ютерного моделювання задач статики та динаміки.    

6. Характеристика математичних моделей систем масового 

обслуговування.  

7. Характеристика основних етапів комп’ютерного моделювання та  

класифікації моделей.  

8. Принципи  створення комп’ютерних моделей простих систем 

масового обслуговування .  

9. Наведіть класифікацію моделей систем масового обслуговування. 

10. Принципи моделювання одноканальної замкненої СМО з 

найпростішими потоками, аналітичний та імітаційний метод 

розв’язання. 

11. Сутність процесного  моделювання 

12. Характеристика програмних засобів імітаційного моделювання 

13. Дати характеристику галузей застосування моделей. Наведіть 

приклади. 

14. Охарактеризуйте програмні засоби математичного моделювання  

15. Проаналізуйте  сучасні тенденції  та галузі застосування моделей. 

16. Що розуміють під моделлю? В яких відношеннях перебувають об'єкт 

моделювання та модель? Чи може система бути моделлю? 

17. Визначення імітаційного моделювання, основні принципи побудови 

імітаційних моделей. 

18. Визначення системи масового обслуговування, основні 

характеристики СМО. 

19. Основні класи СМО 

20. Сучасний стан імітаційного моделювання в Україні та за кордоном.  

21. Характеристика нових мов і систем моделювання. 



22. Сфери застосовання імітаційних моделей?  

23. Приклади використання імітаційних моделей в економіці, 

інформатиці, комп'ютерних мережах, транспорті та інших сферах. 

24. Підходи до  аналітичного і імітаційного моделювання. 

 

 

 

Екзаменатори      Глушак О.М. 

                                    Машкіна І.В. 

Завідувач кафедри     Литвин О.С.  
 


