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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни “Моделювання природних та 

техногенних процесів”  складена відповідно до освітньо-наукових 
програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення питань та 
тематик, які є фундаментальними для успішної роботи над науковими 
дослідженнями та які стосуються, зокрема, процесів моделювання 
природних та технологічних процесів. Результатом вивчення 
дисципліни є готовність здобувача до написання низки розділів 
дисертаційної роботи. 

Анотація 
Метою програми є формування у аспірантів знання принципів, 

методів і набуття практичних навичок побудови та дослідження 
моделей технологічних процесів і об’єктів виробництв на основі 
використання комп’ютерних технологій.  

В межах програми розглядаються один змістовий модуль під час 
якого, здобувач розгляне найбільш потрібні аспекти моделювання 
природних та техногенних процесів. 

Основним методом вивчення складних систем є їхнє моделювання, 
яке відіграє особливу роль у вивченні об’єктів, що не піддаються 
безпосередньому спостереженню. До них слід віднести і виробничі 
системи. 

Модель являє собою відображення характеристик об’єкта з метою 
його дослідження. Вона включає в себе не всі характеристики об’єкта, 
а лише ті, які найважливіші для конкретної задачі його вивчення 
(структуру, зв’язки, параметри функціонування і т. ін.). 

Практичне значення мають моделі, які більш доступні для 
дослідження, ніж самі об’єкти. Така доступність моделей пов’язана з 
тим, що моделювання, як правило, супроводжується спрощенням 
самого об’єкта. 

Оволодіння основами системного підходу та моделювання 
процесів і систем є відмітною особливістю підготовки сучасного 
спеціаліста до успішної практичної діяльності. 

 

Ключові слова: математична модель, імітаційна модель, 
феноменологічна модель, оптимізація, керування, критерій 
оптимальності, стійкість 
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Abstract 
The purpose of the program is to develop postgraduate students' 

knowledge of principles, methods and practical skills to build and 

investigate models of technological processes and production facilities 

based on the use of computer technologies. 
The program includes one content module during which the applicant 

will consider the most necessary aspects of modeling natural and man-

made processes. 
The main method of studying complex systems is their modeling, which 

plays a special role in the study of objects that are not directly observable. 

These include production systems. 
A model is a representation of the characteristics of an object for the 

purpose of its exploration. It does not include all the characteristics of the 

object, but only those that are most important for the specific task of its 

study (structure, connections, parameters of operation, etc.). 
Models that are more accessible to research than objects are of practical 

importance. This availability of models is due to the fact that modeling is 

usually accompanied by a simplification of the object itself. 
Mastering the basics of a systems approach and modeling processes and 

systems is a distinctive feature of preparing a modern specialist for 

successful practice. 
 

Key words: mathematical model, simulation model, phenomenological 

model, optimization, control, optimality criterion, stability. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 Денна форма 
навчання 

Заочна  
форма 

навчання 

Кількість 
кредитів – 3 

Галузь знань 
12 Інформаційні 

технології 

Навчальні дисципліни 
фахової підготовки, 
також зі скороченим  
терміном навчання 

Модулів – 2 
Спеціальність 

122 "Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології” 

Рік підготовки: 
Змістових 
модулів – 2 

3-й 3-й 

Загальна 
кількість годин – 

90 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин 
для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 
Самостійної 
роботи студента 
–  3 

Рівень вищої 
освіти: 

PhD 
 

20 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

– – 
Лабораторні 

10 год. 4 год. 
Самостійна робота 

60 год. 84 год. 
Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 40% до 60% 
для заочної форми навчання – 6% до 94% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою програми є формування у аспірантів знання принципів, 

методів і набуття практичних навичок побудови та дослідження 
моделей технологічних процесів і об’єктів виробництв на основі 
використання комп’ютерних технологій. 

Завдання вивчення дисципліни полягають в формуванні аспірантів, 
здатних: ознайомитися зі станом, основними поняттями і подальше 
визначення систем автоматизованого контролю і обліку витрат; 
опрацьовувати основні положення нормування; аналізувати типові 
(існуючі) технічні рішення. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 

• загальні принципи вимірювання витрат електричної і теплової 
енергії і матеріальних потоків (газу, води, нафтопродуктів, сипких 
матеріалів);  
• методи формування і принципи заощадження витрат енерго- і 
матеріальних ресурсів; порядок вибору технічних засобів 
автоматизованого контролю і обліку;  
• побудову і принципи функціонування автоматизованих систем 
обліку і управління розподілом та споживанням енерго- і 
матеріальних ресурсів; 

вміти: 
• здійснити визначення потреб і нормування енерго- і 
матеріальних ресурсів і виконати вибір технічних засобів 
автоматичного вимірювання і обліку; 
• використовувати принципи побудови автоматизованих систем 
обліку і управління витратами і споживанням енерго- і матеріальних 
ресурсів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. 
Тема 1. Енергоємність, і матеріалоємнісь, і енергоефективність 
виробництва.  
Ефективність виробництва. Особливості використання енергоресурсів 
у виробництві. Аналіз ефективного використання матеріальних 
ресурсів виробництва. Енергоефективність виробництва. 
Тема 2. Основи технологічних вимірювань та принципи обліку 
витрат речовин, теплоти і електричної енергії.  
Способи та прилади витрати речовини непрямими вимірами і 
засобами, що їх реалізують. Способи та технічні засоби обліку 
витрати теплоти та електричної енергії. 
Тема 3. Прилади і системи вимірювання та обліку витрат 
енергоносіїв та теплової енергії.  
Тарифи та облік витрат електричної енергії. Електричні лічильники 
електроенергії та тепла.   

Модуль 2. 
Змістовний модуль 1. 

Тема 4. Моделювання природничих процесів. 
Етапи математичного моделювання. Диференціальні моделі та 
принципи їх побудови. Побудова диференціальних моделей 
природничих наук. Моделювання екологічних і біологічних процесів. 
Імітаційне моделювання природничих процесів. 
Тема 5. Моделювання технологічних та техногенних процесів. 
Етапи математичного моделювання. Диференціальні моделі та 
принципи їх побудови. Побудова диференціальних моделей та 
моделювання технологічних та техногенний процесів. Імітаційне 
моделювання техногенних та технологічних процесів.  
Тема 6. Елементи теорії управління запасами. Оптимізація 
каналів реалізації продукції. 
Теорія управління запасами. Система управління запасами. Етапи 
управління запасами. Теоретичні основи визначення інструментів та 
каналів реалізації продукції. Канали просування і розподілу товарів і 
послуг. Перспективи розвитку каналів розподілу. 

Тема 7. Модель планування розвитку та розміщення 
виробництва з оптимальним розподілом ресурсів. 
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Теорія оптимального розподілу ресурсів. Математичне моделювання 
підприємницької діяльності. Методи та моделі формування 
виробничої структури. Оптимальна модель розвитку та розміщення 
виробництва з розподілом ресурсів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

л п ла
б 

ін
д ср л п ла
б 

ін
д ср
 

Модуль 1  
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Енергоємність, і 
матеріалоємнісь, і 
енергоефективність 
виробництва. 

13 3 1   9 14 1 1   12 

Тема 2. Основи 
технологічних вимірювань 
та принципи обліку витрат 
речовин, теплоти і 
електричної енергії. 

13 3 2   8 14 1 1   12 

Тема 3. Прилади і системи 
вимірювання та обліку 
витрат енергоносіїв та 
теплової енергії. 

13 3 1   9 13  1   12 

Модуль 2  
Змістовий модуль 1 

Тема 4. Моделювання 
природничих процесів. 13 3 2   8 13  1   12 

Тема 5. Моделювання 
технологічних та 
техногенних процесів  

13 3 2   8 12     12 

Тема 6. Елементи теорії 
управління запасами. 
Оптимізація каналів 
реалізації продукції 

13 3 1   9 13  1   12 



 10 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

л п ла
б 

ін
д ср л п ла
б 

ін
д ср
 

Тема 7. Модель 
планування розвитку та 
розміщення виробництва з 
оптимальним розподілом 
ресурсів 

12 2 1   9 12     12 

Усього годин 90 20 10   60 90 2 4   84 
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5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 
 Тема 1. Будова та технічні характеристики 
автоматичного лічильника теплової енергії 

2 - 

2 
Тема 2. Визначення структури і параметрів 
АСО матеріально-енергетичних ресурсів 
виробництва 

2 1 

3 
 Тема 3. Визначення показників прогнозу 
енергоспоживання 

2 1 

4 
 Тема 4. Аналіз навантажень методом 
виділення тренда часових рядів 

2 1 

5 
Тема 5.  Будова та характеристики 
електронного лічильника електроенергії   

2 1 

Разом 10 4 

 

6. Самостійна робота 
Самостійна робота є методом засвоєння студентом навчального 

матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Самостійна робота здобувача над засвоєнням навчального матеріалу з 
навчальної дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних 
аудиторіях та в домашніх умовах.  

Розподіл годин самостійної роботи для аспірантів денної форми 
навчання: 

44 години – опрацювання лекційного матеріалу, в тому числі: 
32 годин – опрацювання матеріала, що викладався на лекціях; 
12 годин – опрацювання окремих питань, які не викладалися на  
                             лекціях; 
16 годин – підготовка до лабораторних робіт, в тому числі: 
6 годин – вивчення методичних вказівок перед проведення  
                             лабораторної роботи; 
10 годин – підготовка звітів з лабораторних робіт; 
42 години – підготовка до контрольних заходів. 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

“Моделювання природних та техногенних процесів” є написання 
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реферату по темах, вказаних у п.6.1. Загальний обсяг реферату 
визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. самостійної роботи. 
Реферат оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 
297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 

мм. Реферат може бути рукописним або друкованим і виконується 
українською мовою. 

Перевірка реферату з самостійної роботи відбувається у терміни, 
спільно обумовлені студентом і викладачем. 
 

6.1 Завдання для самостійної роботи 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 

 Тема 1. Основні методичні положення 
визначення потреб і нормування витрат 
паливно-енергетичних та матеріальних 
ресурсів.  

9 12 

2 
Тема 2. Основи ресурсо- і енергозбереження 
в виробництві та промисловості.  

8 12 

3 
 Тема 3. Контроль, облік і регулювання 
електричної енергії. 

9 12 

4 
 Тема 4. Автоматизована система 
комерційного обліку електроенергії. 

8 12 

5 
Тема 5. Проблеми, що виникають при 
використанні сучасних методів вимірювання 
витрат 

8 12 

6 
Тема 6.  Моделювання вимірювально-

обчислювальних систем кількісного обліку 
ресурсів. 

9 12 

6 
Тема 7.  Програмно-апаратні засоби сучасних 
автоматизованих систем кількісного обліку 
ресурсів.  

9 12 

Разом 60 84 
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7. Методи навчання 
7.1. Лекції проводяться з використанням технічних засобів 

навчання і супроводжуються демонстрацією презентацій за 
допомогою проектора.  

7.2. Лабораторні роботи проводяться із використанням ТЗН, ПК та 
відповідного програмного забезпечення: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, MatLab, AutoCAD. 
7.3. Аспіранти заочної форми навчання виконують індивідуальну 

роботу. 
7.4.  Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності здобувача при оцінюванні результатів поточного та 
підсумкового контролів є такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та 
додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку 
і розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
 

8. Методи тестування 
Для визначення рівня засвоєння здобувачами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання: 
1) поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях 
шляхом усного опитування і перевірки виконаних лабораторних робіт 
та домашніх завдань;  
2) виконання додаткових індивідуальних завдань під час 
лабораторних робіт і консультацій; 
3) поточне тестування після вивчення кожного змістового 
модуля; 
Введена кредитно-трансферна система організації навчального 
процесу зі 100-бальною шкалою оцінювання знань здобувачів. 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
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Оцінювання здобувачів проводиться відповідно до вимог ECTS 

.9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1 Модуль 2 

СУ
М

А
 

Змістовний модуль 
1 

Змістовний модуль 
 2 

Т1 Т2 Т3  Т4 Т5 Т6 Т7  

20 20 10 20 10 10 10 100 
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю, є такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на лабораторних заняттях) проводиться за такими 
критеріями: 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 
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80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Розподіл балів, що присвоюються студентам денної форми навчання, 
за видами робіт:  

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100  

 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

 

10. Рекомендована література 
Базова 
1. Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбереження в 

агропромисловому комплексі. Тернопіль: "Підручники і 
посібники", 2001 - 984 С. 

2. Учет и контроль расхода энергоносителей и тепловой энергии 
(методы и приборы) (под редакцией В.С. Кахановича.). М.: 
Энергия, 1980 - 231 С. 

3. Э.А. Соскин, Э.А. Киреева. Автоматизация управления 
промышленным энергоснабжением. М.: Энергоатомиздат. 1990- 

383 С. 
4. Ю.В. Щербина, В.Д. Лепорский, В.А. Жмурко. Автоматизация 

управления технологическим расходом и потреблением 
электроэнергии. К.: Техника, 1984 -НІС. 
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5. И.І. Стенсель, В.В. Тіщук. Метрологія і технічні вимірювання і 
хімічній промисловості. Луганськ с ЦДУ, ч.І 2000 - 263 С., ч.2 
2001 - 254 С. 

6. В.С. Каханович. Измерение расхода вещества и тепла при 
переменных параметрах. М.: Энергия, 1970- 170 С. 

7. Т.М. Алиев, А.А. Хачатуров. Измерительно-вычислительные 
системы количественного учета нефтепродуктов. М.: Недра, 1984 
- 231С.  

8. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ. 
М.,2002. 

9. Черемисин Н.М., Зубко В.М. Автоматизация учета и управления 
электропотреблением. Харьков, 2004 - 204 С. 

Допоміжна 
1. Лукшин Н.И. Расходомеры для зерна и сыпучих продуктов. М. : 

Колос, 1969 - 174 С. 
2. Зыкин Ф.А. Измерение и учет электрической энергии. М.: 

Энергия, 1982 - 162 С. 
3. Тихонов А.И. Электронный счетчик электрической энергии 

(учебн. пособ). Омск, 2001 -74 С. 
4. Овчаров Е.Е. Автоматизация учета воды на оросительных 

системах. М.: Энергия, 1972. 
5. Готра З.Ю. Датчики (Справочник). М.,1995. 
6. Катыс Г.П. Системы автоматического контроля полей, скоростей 

и расходов. М.: Наука, 1965-464 С. 
7. Методические указания по управлению качеством 

электроэнергии в электрических сетях общего назначения// 
Розподільчі мережі. Інформаційний збірник. № 3. 1995 - С. 4-25.
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12. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/). 
2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/. 

 


