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Факультет «Компьютерні технології і системи»  

 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній 

діяльності. 

2. Володіння навиками використання сучасного програмного забезпечення, 

Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, володіння 

основними методами, способами і засобами отримання, зберігання та 

переробки і використання технічної інформації у професійній діяльності. 

3. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи при зборі, 

систематизації, узагальненні та обробці науково-технічної інформації,    

наукових робіт різного рівня та виступів з доповідями та 

повідомленнями по тематиці проведених досліджень; володіти 

способами поширення і популяризації професійних знань, проводити 

навчально-виховну роботу з учнями. 

4. Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

5. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні 

технології, «Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-

ресурси,    програмні засоби та інші інформаційно-комунікаційні 

технології. 

6. Застосовувати математичні та статистичні методи при зборі, 

систематизації, узагальненні та обробці науково-технічної інформації. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

1. Вища математика 

2. Фізика 

3. Комп’ютерні технології в системах залізничної 

автоматики  

Основні теми дисципліни Форма і принципи надання математичних моделей. 

Особливості побудови математичних моделей. 

Комп’ютерне моделювання та обчислювальний експеримент. 

Основні правила  роботи  с пакетом Maple. 

Комплексні числа і дії над ними. Функції комплексної змінної. Дії з 

комплексними числами в системі Maple. Обчислення функцій комплексного 

змінного в системі Maple.  
Елементи операційного обчислення та його застосування. Перетворення 

Лапласа в системі Maple. Диференцювання та інтегрування функцій 

комплексного змінного в системі Maple.  
Математичне моделювання динамічних систем. Лінеарізація динамічних 

систем. 

Визначення вихідного сигналу системи при довільній дії на вході. 

Моделювання електричних кіл. Аналіз електричних кіл. 

Частотний резонансний фільтр. 

Приклади моделей реальних систем.  

Всього годин – 120: лекції – 32, практичні – 32,  

самостійна робота – 56. Форма семестрового контролю – «залік» 

Мова викладання Українська  



Список основної та 

додаткової літератури 

Основна 

1. Сидоров Ю.В. Лекции по теории функций комплексного 

переменного [Текст ]/ Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. 

- М: Наука. 1982. - 488 с.  

2. Евграфов М.А. Сборник задач по теории аналитических функций 

[Текст] / Евграфов М.А., Бежанов К.А., Сидоров Ю.В., Федорюк 

М.В., Шабунин М.И. - М: Наука. 1972. 416 с.  

3. Теорія автоматичного керування [Текст]: методичні матеріали до 

практичних занять із розділу «Перетворення Лапласа»/уклад.: 

В.В.Лагута, Р.В.Рибалка; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 

В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. 

акад. В. Лазаряна, 2010. – 23 c.        

4. Дьяконов В.. MAPLE 7: УЧЕБНЫЙ КУРС [Текст] / В.Дьяконов.  -

СПб.: Питер. -2002.  -672 с.  

5. Власов К.П. Теория автоматического управления. [Текст]/ Власов 

К.П. –Х.: Гуманитарный центр. -2007. -526 с.     

 

Додаткова 

6. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление 

[Текст]: -Т. 1/ Н.С.Пискунов –М. -1970. –С. 218-233. 

7. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление 

[Текст]: -Т. 2/ Н.С.Пискунов –М. -1972. –С. 411-442. 

8. Соломенцев Е.Д. Функции комплексного переменного и их 

приложения. [Текст]/ Е.Д Соломенцев –М: Высшая школа. -1988. -

167 с. 

9. Эдвардс, Чарльз Генри, Пенни, Дэвид Э. Дифференциальные 

уравнения и краевые задачи: моделирование и вычисление с 

помощью Mathematica, Maple и MATLAB. 3-е издание. : Пер. с англ. 

— М., 2008. - 1104 с.  

10. Лагута В.В. Дистанційний курс. [Електронний ресурс].  Режим 

доступу:   http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=752 

 

 

 

 

 


