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 Загальні відомості 

 
 Дисципліна “Математичне моделювання систем і процесів” разом з іншими предметами 
формує основи знань та кваліфікації фахівця по автоматизації теплоенергетичних процесів.  
 Метою вивчення дисципліни “ Математичне моделювання систем і процесів ” є набуття 
знань, навичок та умінь, які дозволяють вирішувати в своїй діяльності такі типові задачі і 
проблеми, що безпосередньо пов’язані з проблематикою оптимального управління великими  
складними технологічними системами (СТС) і комплексами в цілому.  
 Дисципліна “ Математичне моделювання систем і процесів ” разом з іншими професійно-
орієнтованими предметами в сукупності закладає базові фундаментальні знання, наявність яких є 
необхідною передумовою ефективної практичної діяльності фахівця по автоматизації 
теплоенергетичних процесів.  
 Дисципліна належить до циклу природничо-наукових дисциплін за переліком ОПП-095.  
Під час вивчення дисципліни використовуються знання  дисциплін "Вища математика", "Фізика" 
та інших загально технічних дисциплін, а також курсу «Обчислювальна техніка і програмування». 
 Особливістю дисципліни ”Математичне моделювання систем і процесів” є те, що її методи 
можна застосовувати при рішенні конкретних задач різної природи в  будь-якій галузі 
промисловості. 
 Дисципліна надає знання, які є основою для атестаційних робіт спеціалістів та магістрів, 
курсового і дипломного проектування. 
 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

 Метою вивчення кредитного модуля “ Математичне моделювання систем і процесів” є 
набуття знань, навичок та умінь, які дозволяють вирішувати такі типові задачі діяльності і 
проблеми: 
 Змістовна та формалізована постановки задачі оптимізації СТС довільної природи і 
енергетичних, зокрема. 



 Структурний аналізу СТС 
 Розрахунок статичних режимів СТС 
 Декомпозиція вихідної задачі оптимізації СТС 
 Застосування методів пошуку екстремуму при рішенні задачі оптимізації СТС. 
 Дослідження стійкості стаціонарних режимів СТС. 
 
 Завданням вивчення дисципліни є набуття системи таких перелічених нижче конкретних 
знань, навичок та умінь. 

Знання. 
1) Необхідної суми відомостей, які стосуються цієї дисципліни і були викладені в попередніх 

дисциплінах навчального плану; 
2) Методів розрахунку статичних режимів функціонування СТС з урахуванням структурних 

особливостей схем; 
3) Методів структурного аналізу СТС; 
4) Методів декомпозиції загальної задачі оптимізації СТС; 
5) Методів застосування сучасних методів пошуку екстремуму функції багатьох змінних при 

наявності обмежень для вирішення задачі оптимізації СТС. 
6) Методів дослідження стійкості стаціонарних режимів СТС; 
7) Методів та сучасні програмні засоби автоматизації процедури оптимізації функціонування 

СТС. 
 

Уміння. 
1) Вибір типу рівнянь при складанні математичного опису окремих складових СТС; 
2) Постановка загальної задачі оптимізації СТС; 
3) Вибір керуючих впливів, вихідних та проміжних змінних при формуванні критерію 

оптимальності; 
4) Вибір та класифікація типу обмежень. 
5) Обґрунтування та вибір формалізованого глобального критерію оптимізації СТС 
6) Здійснювати декомпозицію глобального критерію оптимізації  
7) Обґрунтовувати необхідність застосування та тип методу оптимізації при пошуку екстремуму 

обраного проміжного критерію оптимізації; 
8) Розробляти алгоритм пошуку рішення; 
9) Реалізовувати розроблені алгоритму за допомогою сучасних технічних та програмних 

обчислювальних засобів; 
10) Оцінювати точність отриманого результату; 
11) Оцінювати ефективність обраних методів з точки зору витрат загального часу на 

обчислення; 
12) Оцінювати чутливість отриманих результатів щодо впливу неточності вихідних даних.  
13) Аналізувати випадки непрацездатності стандартних методів та обирати засоби досягнення 

результатів; 
14) Застосовувати наявне математичне забезпечення ЕОМ, призначене для розв‘язку 

стандартних задач управління СТС в енергетиці. 
Навички 

1) Вибору адекватного типу математичної моделі при формалізованому описі процесів, що 
відбуваються в окремих ланках СТС; 

2) Змістовної та формалізованої постановки задачі розрахунку та оптимізації режимів 
функціонування СТС; 

3) Вибору способу декомпозиції загальної задачі оптимізації СТС; 
4) Вибору методу пошуку екстремуму та способу урахування наявних обмежень при рішенні 

конкретної за задачі розрахунку та оптимізації СТС; 
5) Розробки алгоритмів отримання рішення; 
6)  Вибору методів та їх параметрів за умови досягнення бажаної точності; 
7) Аналізу нестандартних умов застосування для конкретних методів; 
8) Роботи з науково-технічною, нормативною, довідковою літературою, бібліографічними 

джерелами за тематикою дисципліни; 
 



ІV Тематичний план 
IV.1 Розподіл навчального часу за темами 
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Розділ 1. Основні задачі курсу „ Математичне 
моделювання систем і процесів ” 6 2         4 

Тема 1.1. Особливості застосування відомих методів 
оптимізації до складних технологічних схем.    0,5           

Тема 1.2. Класифікація задач та методів оптимізації роботи 
СТС. 

  1,5         4 

Розділ 2. Розрахунок статичних режимів схеми як етап 
задачі оптимізації. 50 8     12   30 

Тема 2.1. Особливості розрахунку статичних режимів 
розімкнутих технологічних схем.   2         6 

Тема 2.2. Розрахунок замкнених схем. Перший варіант 
завдання граничних умов.   2         12 

Тема 2.3. Розрахунок замкнених схем. Другий варіант 
завдання граничних умов.   2         12 

Тема 2.4.Методи розриву зворотних зв‘язків.   2           
Розділ 3. Структурний аналіз СТС. 42 6     6   30 
Тема 3.1. Постановка задачі структурного аналізу. 
Представлення СТС в вигляді графа.    2         6 

Тема 3.2. Система алгоритмів процедури структурного 
аналізу.    2         12 

Тема 3.3. Загальна схема застосування системи алгоритмів 
структурного аналізу.   1         12 

Контрольна робота з розділу 3   1           
Розділ 4. Особливості застосування методів пошуку 
екстремуму при оптимізації режимів роботи СТС за 
наявності обмежень. 

26 4     6   16 

Тема 4.1. Загальна схема приведення задачі на умовний 
екстремум до задачі на безумовний екстремум.    2         6 

Тема 4.2. Визначення чутливості оптимального рішення 
щодо зміни параметрів СТС.   2         10 

Розділ 5. Числові методи застосування принципу 
максимуму Понтрягіна при оптимізації СТС. 12 2         10 

Тема 5.1. Зведення задачі оптимізації до рішення скінченої 
системи нелінійних рівнянь.   0,5         4 

Тема 5.2. Метод наближення в просторі управлінь. [Л3, 
с.107-109].   1,5         6 

Розділ 6. Обчислення похідних критерію оптимізації СТС. 34 4         30 
Тема 6.1. Використання методу різниць для визначення 
похідних.   2         10 

Тема 6.2. Метод спряженого процесу.   1         10 
Тема 6.3. Чутливість оптимального режиму щодо зміни 
параметрів системи.   1         10 

Розділ 7. Декомпозиційні методи оптимізації СТС. 38 6     6   26 
Тема 7.1. Метод множників Лагранжа    2         10 
Тема 7.2. Метод закріплення вхідних та вихідних змінних     2         10 
Тема 7.3.Порівняння декомпозиційних методів   1         6 
Контрольна робота з розділу 7   1           



Розділ 8. Оптимізація СТС що містять блоки, які 
працюють в квазістатичному режимі. 17 2         15 

Тема 8.1 .Квазістатичні блоки.    0,5         5 
Тема 8.2. Методи оптимізації СТС із квазістатичними 
блоками.    1,5         10 

Розділ 9. Дослідження стійкості стаціонарних режимів 
СТС.  25 2     6   17 

Тема 9.1. Математична модель СТС в динамічному режимі   1         7 
Тема 9.2. Стійкість стаціонарних режимів СТС    1         10 
МКР із дисципліни 20           20 
Всього 270 36     36   198 
 

 
IV.2 Лекції 

 
Розділ 1. Основні задачі курсу ”Математичне моделювання систем і процесів”  
(ПФ.Е.01.ПП.О.01.01; ПФ.Е.03. ПР.Р.03; ПФ.Е.01. ПП.О.01.05) 
 Лекція 1. 
Тема 1.1. Особливості застосування відомих методів оптимізації до складних технологічних схем.  
”Прокляття розмірності”, обмеження та критерії ефективності методів оптимізації. 
Тема 1.2. Класифікація задач та методів оптимізації роботи СТС. 
 Задачі оптимізації статичних та динамічних режимів. Особливості застосування прямих та 
непрямих методів пошуку екстремуму. Проблема обчислення значень критерію оптимізації та 
його похідних. 
Завдання на СРС. Типи критеріїв оптимізації та їх особливості. 
Розділ 2. Розрахунок статичних режимів схеми як етап задачі оптимізації. 
(ПФ.Е.01. ПП.О.01.05; ПФ.Д.02.ЗР.О.02.01; ПФ.Е.04.ПР.Р.04.05 ) 
 Лекція 2. 
Тема 2.1. Особливості розрахунку статичних режимів розімкнутих технологічних схем. 
Перший та другий варіанти завдання граничних умов. Структурні умови можливості задоволення 
заданих граничних умов. Способи урахування обмежень на змінні параметри технологічної схеми. 
Завдання на СРС. Урахування обмежень на змінні параметри технологічної схеми 
 Лекція 3. 
Тема 2.2. Розрахунок замкнених схем. Перший варіант завдання граничних умов 
Постановка задачі та особливості технологічної схеми. Способи урахування зворотних зв‘язків. 
Ітераційний характер процедури розрахунку СТС. Оцінка обчислювальної складності різних 
варіантів урахування зворотних зв‘язків. Варіанти побудови еквівалентних розімкнених схем та 
вибір вільних параметрів. 
Завдання на СРС. Типові обмеження параметрів технологічних процесів та їх формалізація. 
 Лекція 4. 
Тема 2.3. Розрахунок замкнених схем. Другий варіант завдання граничних умов 
Способи урахування граничних умов на етапах розрахунку схеми та на етапах її оптимізації. 
Завдання на СРС. Порівняння варіантів 
 Лекція 5. 
Тема 2.4.Методи розриву зворотних зв‘язків. 
Довільний та оптимальний розрив зворотних зв‘язків. Основні методи усунення неув‘язок в 
точках розриву зворотних зв‘язків в процесі розрахунку СТС. 
Завдання на СРС. Особливості методу послідовного наближення усунення неув‘язок. 
Розділ 3. Структурний аналіз СТС. 
(ПФ.Е.01.ПП.О.01.02; ПФ.Е.04.ПР.О.04.01; ПФ.Е.04.ПР.Р.04.03) 
 Лекція 6. 
Тема 3.1. Постановка задачі структурного аналізу. Представлення СТС в вигляді графа.  
Основні поняття та визначення. 
Завдання на СРС. Операції над множинами. 
 Лекція 7. 
Тема 3.2. Система алгоритмів процедури структурного аналізу. 



Загальна характеристика змісту та принципів роботи алгоритмів: упорядкування вершин 
розімкненого графа; розрив циклів графа;виділення шляхів; виділення комплексів та циклів.  
Завдання на СРС. Технологічні та інформаційні зворотні зв’язки як джерело виникнення 
комплексів та циклів 
 Лекція 8. 
Тема 3.3. Загальна схема застосування системи алгоритмів структурного аналізу. 
Блок-схема взаємодії окремих алгоритмів структурного аналізу. Вибір критерію оптимальності 
розриву циклів графа. 
Завдання на СРС. Особливості окремих критерію оптимальності розриву циклів графа. 
Розділ 4. Особливості застосування методів пошуку екстремуму при оптимізації режимів 
роботи СТС за наявності обмежень. 
(ПФ.Е.03.ПР.Р.03.07; ПФ.Е.03. ПР.Р.03; ПФ.Е.04. ПР.Р.04) 
 Лекція 9. 
Тема 4.1. Загальна схема приведення задачі на умовний екстремум до задачі на безумовний 
екстремуму 
Основні аспекти процедури переходу. Метод штрафів. Метод множників Лагранжа для обмежень 
типу рівності та нерівності; метод рівнів. Проблема ”гребенів” (”ярів”) 
Завдання на СРС. Методи розв’язання проблеми ”гребенів” (”ярів”) 
 Лекція 10. 
Тема 4.2. Визначення чутливості оптимального рішення щодо зміни параметрів СТС. 
Постановка задачі. Випадки відсутності та наявності обмежень різних типів. 
Завдання на СРС. Типи обмежень 
Розділ 5. Числові методи застосування принципу максимуму Понтрягіна при оптимізації 
СТС. 
(ПФ.Е.03.ПР.Р.03.04; ПФ.Е.03.ПР.Р.03.07; ПФ.Е.03. ПР.Р.03) 
 Лекція 11. 
Тема 5.1. Зведення задачі оптимізації до рішення скінченої системи нелінійних рівнянь 
Постановка задачі та виведення рівнянь (на прикладі оптимізації окремого блоку). 
Завдання на СРС. 
Тема 5.2. Метод наближення в просторі управлінь.  
Сутність методу наближення (ітерації) в просторі управлінь. Умови на правому кінці траєкторії. 
Порівняння методу ітерації в просторі управлінь з іншими методами оптимізації. Урахування 
фазових обмежень. 
Завдання на СРС. Варіанти урахування фазових обмежень. 
Розділ 6. Обчислення похідних критерію оптимізації СТС. 
(ПФ.Е.03.ПР.Р.03.07; ПФ.Е.04. ПР.Р.04; ПФ.Д.01.ПР.О.01.20) 
 Лекція 12. 
Тема 6.1. Використання методу різниць для визначення похідних 
Розбиття змінних СТС на вхідні та вихідні. Характеристика блоків із зосередженими та 
розподіленими параметрами. Зони впливу окремих блоків та зменшення обсягу обчислень при 
розрахунку похідних. Влив зворотних зв‘язків. 
Завдання на СРС. Зони впливу зворотних зв‘язків. 
 Лекція 13. 
Тема 6.2. Метод спряженого процесу. 
Поняття спряженого процесу. Метод спряженого процесу для блока з розподіленими 
параметрами. Застосування методу спряженого процесу для схеми довільної структури. 
Особливості застосування методу при наявності додаткових обмежень.  
Тема 6.3. Чутливість оптимального режиму щодо зміни параметрів системи. 
Коефіцієнти чутливості оптимального рішення щодо зміни окремих параметрів системи. Загальна 
процедура обчислення коефіцієнтів чутливості в процесі пошуку оптимального рішення. 
Завдання на СРС. Варіанти процедура обчислення коефіцієнтів чутливості  
Розділ 7. Декомпозиційні методи оптимізації СТС. 
(ПФ.Е.03.ПР.Р.03.07; ПФ.Е.04. ПР.Р.04; ПФ.Д.01.ПР.О.01.20) 
 Лекція 14. 
Тема 7.1. Метод множників Лагранжа  



Метод множників Лагранжа – метод цін. Обґрунтування та основні етапи методу. Розбиття СТС 
на еквівалентні блоки.  
Завдання на СРС. Організація ітераційної процедури. 
 Лекція 15. 
Тема 7.2. Метод закріплення вхідних та вихідних змінних   
Суть методу. Дворівневий характер процедури оптимізації. Вибір закріплених та вільних змінних. 
Завдання на СРС. Неповна декомпозиція. 
 Лекція 16. 
 Тема 7.3.Порівняння декомпозиційних методів 
Порівняння методу множників Лагранжа та методу закріплення змінних. Порівняння 
декомпозиційних методів та методів оптимізації СТС в цілому. Методи підоптимізації. Загальний 
підхід до побудови класу декомпозиційних методів.. 
Завдання на СРС. Непрямі методи оптимізації 
Розділ 8. Оптимізація СТС що містять блоки, які працюють в квазістатичному режимі. 
(ПФ.Д.02.ЗР.О.02.03; ПФ.Д.02.ЗР.О.02.01; ПФ.Е.03.ПР.Р.03.07; ПФ.Е.04. ПР.Р.04; 
ПФ.Д.01.ПР.О.01.20 ) 
 Лекція 17. 
Тема 8.1 .Квазістатичні блоки.  
Поняття та основні властивості квазістатичного блоку. Математична модель квазістатичного 
блоку Постановка задачі оптимізації для СТС із квазістатичними блоками.  
Тема 8.2. Методи оптимізації СТС із квазістатичними блоками.  
Необхідні умови оптимальності. Варіація критерію оптимізації. Деякі алгоритми пошуку 
екстремуму.  
Завдання на СРС. Числові методи оптимізації СТС із квазістатичними блоками. 
Розділ 9. Дослідження стійкості стаціонарних режимів СТС.  
(ПФ.Е.01. ПП.О.01.04; ПФ.Д.02.ЗР.О.02.01; ПФ.Е.01. ПП.О.01.05; ПФ.Д.05. ЗР.О.05) 
 Лекція 18. 
Тема 9.1. Математична модель СТС в динамічному режимі 
Передавальні функції окремих блоків. Передавальна функція системи 
Тема 9.2. Стійкість стаціонарних режимів СТС  
Критерій стійкості стаціонарних режимів СТС.  
Завдання на СРС. Аналіз стійкості СТС ”в малому”. Стійкість системи ”в великому”. 
 

IV.3. Лабораторні заняття. 
 Метою виконання лабораторних робіт є поглиблення знань з окремих розділів дисципліни, 
набуття вмінь і навичок: роботи з довідниковою та учбовою літературою, опанування методів 
перевірки отриманих результатів розрахунків. 
 
Розділ 2. Розрахунок статичних режимів схеми як етап задачі оптимізації. 
Лабораторна робота 1. Розрахунок розімкненої СТС з різними граничними умовами. 
Лабораторна робота 2. Розрахунок замкненої СТС з різними граничними умовами. 
Розділ 3. Структурний аналіз СТС. 
Лабораторна робота 3. Структурний аналіз СТС та оптимізація розриву зворотних зв‘язків. 
Розділ 4. Особливості застосування методів пошуку екстремуму при оптимізації режимів роботи 
СТС за наявності обмежень. 
Лабораторна робота 4. Застосування методу штрафів та множників Лагранжа при пошуку 
екстремуму при наявності обмежень різного типу. 
Розділ 7. Декомпозиційні методи оптимізації СТС. 
Лабораторна робота 5. Методи декомпозиції задачі оптимізації СТС. 
Розділ 9. Дослідження стійкості стаціонарних режимів СТС.  
Лабораторна робота 6. Дослідження стійкості стаціонарних режимів СТС. 
 

IV.4. Контрольні роботи 
З метою закріплення матеріалу розділів 3, 7 студенти  виконують контрольні роботи. Ця 

контрольна робота виконуються за рахунок часу, що відведений на лекційне заняття (1 академічна 
година ). По закінченню усіх розділів кредитного модуля студенти  виконують модульну 



контрольну роботу (МКР) тривалістю 20 години за рахунок часу, відведеного для самостійної 
роботи 

 
V. Розрахункова робота. 

 Метою виконання розрахункової роботи (РР) з дисципліни “Математичне моделювання 
систем і процесів” є набуття вмінь та навичок застосування набутих знань при вирішенні задач 
створення математичного забезпечення для конкретного об‘єкту. В процесі виконання РР студент 
обирає необхідну сукупність методів для розв‘язання поставленої задачі, розробляє загальний 
алгоритм її вирішення, створює відповідне програмне забезпечення разом з інтерфейсом, що 
забезпечує спілкування користувача з розробленим програмним забезпеченням. Результатом 
виконаної роботи є пояснювальна записка, програмний продукт, результат обчислення 
контрольного прикладу та інструкція для користувача. 
 

 
VІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ. 

Основна література 
1. Кроу К и др. Моделирование химических производств. Пер. с англ. М., «Мир», 1973. 
2. Островский Г.М., Волин Ю.М., Методы оптимизации сложных химико-технологических схем. 

М., «Химия», 1970 
3. Островский Г.М., Волин Ю.М., Моделирование сложных химико-технологических схем. М., 

«Химия», 1975 
4. КафаровВ.В., Перов В.А., Мешалкин В.П. Принципы математического моделирования химико-

технологических систем. М., «Химия», 1974. 
5. Понтрягин Л.С. и др. Математическая теория оптимальных процессов, М., Физматгиз, 1961. 
6. Шаманский В.Е. М. Методы численного решения краевых задач. Киев, «Наукова думка», 1966. 
7. Слинько М.Г. Моделирование химических реакторов. Новосибирск. «Наука», 1968. 
8. Бусленко Н.П. и др. Лекции по теории сложных систем. М., «Советское радио». 1973 
9. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М., «Наука». 1968 
10. Федоренко Р.П. Приближенное решение задач оптимального управления. М., «Наука», 1978. 
 
Додаткова література: 
1. Дж.Форсайт, М.Малькольм, К.Моулер, Машинные методы математических вычислений, 

"Мир", М., 1980 
2. Г.Корн, Т.Корн, Справочник по математике для научных работников и инженеров. "Наука", 

М., 1968 
3. Н.С.Бахвалов, Н.П.Житков, Г.М.Кобельков, Численные методы, «Наука». М., 1987 
4. Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем. М., «Наука», 1971. 
5. Э.П.Сейдж, Ч.С.Уайт,III. Оптимальное управление системами. М., „Радио и связь”, 1982. 
6. Евтушенко, Методы решения экстремальных задач и их применение в системах 

оптитмизации. М., «Наука», 1982. 
 
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни “Математичне 
моделювання систем і процесів”, затвердженої 26.05.2010 деканом ТЕФ проф. Письменим Є.М. 

 
Розробник (и) програми  

 
К.т.н., с.н.с.  Колесник В.В.________________ 

(підпис)    
 



Додаток  
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) 

" МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ ”, НФ-01 
 

для напряму підготовки 6.050202, Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології 
спеціальностей Автоматизоване управління технологічними процесами,  

(шифри та назви спеціальностей) 

Комп'ютерно-iнтегрованi технологічні процеси та виробництва, 
 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно робочим 
навчальним планам. 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Се
ме

ст
р 

кредити акад. 
год. лекції практичні 

заняття 
лаб. 

роботи СРС МКР РР семестр. 
атест. 

10 7,5 270 36 - 36 298 1 1 іспит 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) МКР; 
2) виконання та захист 6 лабораторних робот; 
3) виконання розрахункової роботи; 
4) відповідь на іспиті 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
 
 

1. МКР 
Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за РР дорівнює 10 балів. 
Оцінюються три складові РР за п’ятибальною системою: 

1) коректність формування проблематики отриманої задачі; 
2) коректність обраного методу рішення.. 

 
2. Лабораторні роботи 

Ваговий бал – 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботі дорівнює  
7 балів · 6=42 балів. Оцінюються: 

1) підготовка до роботи та виконання –4 бали; 
2) захист та висновки – 4 бали. 

 
3. Розрахункова роботи 

Ваговий бал – 18. Максимальна кількість балів за курсову роботи дорівнює 28 балів. Оцінюються: 
3) підготовка до роботи та виконання – 9 балів; 
4) захист та висновки – 9 балів. 

 
Штрафні та заохочувальні бали за: 

- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини    - 1 бал; 
- несвоєчасне (пізніш ніж на тиждень) подання лабораторної роботи  - 1 бал; 
- несвоєчасне (пізніш ніж на тиждень) подання РР    - 2 бали; 
- удосконалення дидактичних матеріалів дисципліни     +5…10 балів 

 
 



Розрахунок шкали (R) рейтингу 
 

Розмір шкали рейтингу R = 100 балів 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 10 + 42 +18= 70 балів 
Складова шкали оцінки іспиту дорівнює 30% від R, а саме: Rе=30 балів. 
Два теоретичних питання та задача - 8 бал · 3= 24 бал., та до 6 балів за додаткове питання.  
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rc + Rе =100 балів. 
Необхідною умовою допуску до заліку є РГР, а також стартовий рейтинг (rc) не менше 50% 

від Rc, тобто 35 балів. 
Виходячи із розміру шкали Rе = 30 балів, складаються критерії залікового оцінювання з 

визначенням 4-5 рівнів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова 

оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 
 
RD = Rc + Re оцінка ECTS Традиційна оцінка 

95 … 100 А відмінно 
85 … 94 В 
80 … 84 С добре 

75 … 79 D 
70 … 74 E задовільно 

RD < 70 Fx незадовільно 
rc < 35, або не виконані інші 

умови допуску до заліку F не допущений 

 
 
 


