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ПЕРЕДМОВА 

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи. Для завершення економічних 

реформ в країні та інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибо-

кі знання сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, ма-

тематичних методів розв’язування інженерних задач. Основу таких знань 

дає  дисципліна „Інформаційні системи та математичні методи нау-

кових досліджень” метою якої є ознайомлення з сучасним станом 

комп’ютерної техніки та її програмним забезпеченням, перспектив-

ними напрямками використання  ПЕОМ, вивчення математичних 

методів наукових досліджень та їх реалізація з використанням  су-

часних інформаційних та комп’ютерних систем . 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

  знати:  математичні методи наукових досліджень;  

    електронні таблиці Microsoft Excel;  

 комп’ютерну систему проведення математичних розраху 

нків  Mathcad. 

   вміти: працювати із сервісними програмами та операційною сис-

    темою Windows;  

    використовувати сучасне програмне забезпечення;  

  розв’язувати наукові задачі з використанням математич-

них методів і сучасних комп’ютерних систем. 
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Опис навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Найменування пока-
зників 

Напрям підготовки, 
освітньо-кваліфіка-

ційний рівень 

Характеристика 
навчальної  
програми 

1 2 3 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS- 
2,25 

Напрям 0902 -
інженерна механіка 
Напрям 0903 - гірни-
цтво 

Нормативна 

Модулів – 1 8.090258 – автомобілі 
та автомобільне госпо-
дарство; 
8.090214 – підйомно-
транспортні, будівель-
ні, дорожні, меліора-
тивні машини і облад-
нання;  
8.090220 – обладнання 
хімічних виробництв 
та підприємств буді-
вельних матеріалів; 
8.090301 – розробка 
родовищ корисних ко-
палин; 

Рік підготов-
ки: 5-й 
Семестр: 9-й 

Змістових модулів-3 Лекції – 18 год. 
Лабораторні – 
18год. 

Загальна кількість 
годин – 81 

Самостійна 
робота – 45 год 

Тижневих годин: 
аудиторних  - 2 
СРС – 2,5 год. 

Освітньо-кваліфіка-
ційний рівень:  
Магістр 

Термін навчання – 1 рік 

Самостійна 
робота - 45 год. 
Вид контролю: 
залік в 9 сем. 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять 

та самостійної роботи становить 44% до 56%. 
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1. РОБОЧА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МАТЕМА-

ТИЧНІ МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” 

1.1. Тематичний план та розподіл навчального часу 

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бака-
лавра, спеціаліста і магістра напряму підготовки 0902-інженерна 
механіка і 0903- гірництво, чинної від 06.06.2002 року на вивчення 
навчальної дисципліни „Інформаційні системи та математичні ме-
тоди наукових досліджень” передбачено 81 година (2,25 кредиту). 
Беручи до уваги зменшення аудиторного навантаження студентів і 
збільшення обсягу самостійної роботи під керівництвом викладача 
тематичний план та розподіл навчального часу для денної форми 
навчання має такий вигляд (табл. 1.1): 

Таблиця 1.1 
Тематичний план та розподіл навчального часу 

Назви змістових модулів  
і тем 

Кількість годин 
Усього у тому числі 

лекції лаб СР 
1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи, етапи створення 
та їх класифікація 

Тема 1. Етапи створення  та класифіка- 
ція інформаційних систем 

9 2 2 5 

Тема 2. Системи підтримки прийняття 
рішень 

9 2 2 5 

Тема 3. Експертні системи 9 2 2 5 
Тема 4. Локальні та глобальні мережі 9 2 2 5 
Разом – змістовий модуль 1 36 8 8 20 

Змістовий модуль 2. Математичне моделювання в наукових 
дослідженнях та методи наукових досліджень 

Тема 5. Методологічні аспекти матема-
тичного моделювання в наукових дослі-
дженннях 

9 2 - 2 

Тема 6. Методи наукових досліджень 9 2 2 5 
Разом – змістовий модуль 2 18 4 4 10 
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1 2 3 4 5 
Змістовий модуль 3. Сучасні системи математичної обробки 
інформації. Система Mathcad. 

Тема 7. Система Mathcad. Програму-
вання в середовищі  Mathcad 

9 2 2 5 

Тема 8. Математична обробка даних  
експерименту. Парна регресія. Розв’я-
зування задач в середовищі Mathcad 

9 2 2 5 

Тема 9. Чисельне розв’язування задачі 
Коші для звичайних  диференціальних 
рівнянь І-го порядку 

9 2 2 5 

Разом – змістовий  модуль 3 27 6 6 15 
Усього годин 81 18 18 45 

1.2. Програмний матеріал блоків змістових модулів 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи, етапи створення 
та їх класифікація 

Тема 1. Етапи створення та класифікація інформаційних систем 
Основні етапи створення інформаційних систем (ІС). Класифі-

кація ІС. Структура комп’ютерних ІС та класифікація їх задач. 
Тема 2.   Системи підтримки прийняття рішень 

Концепції побудови та сфери застосування систем підтримки 
прийняття рішень (СППР). Архітектура СППР. 

Тема 3.   Експертні системи 
Проблеми створення систем із штучним інтелектом. Експертні 

системи (ЕС) та їх характеристики. Поняття знань та відмінності їх 
від даних. Структура ЕС. 

Тема 4.   Локальні та глобальні мереж 
Комп’ютерні мережі та їх будова. Локальні комп’ютерні мережі. 

Глобальні комп’ютерні мережі. 

Змістовий модуль 2. Математичне моделювання в наукових 
дослідженнях та методи наукових досліджень 

Тема 5.    Методологічні аспекти математичного  моделювання 
в наукових  дослідженнях 

Загальні поняття моделювання. Види моделей. Особливості ма-
тематичних моделей. Математичне моделювання і його основні 
етапи. 
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Тема 6.   Методи наукових досліджень 
Вступ. Загальні методи наукового пізнання. Спеціальні методи  

наукових досліджень. 

Змістовий модуль 3. Сучасні системи математичної обробки ін-
формації. Система Mathcad 

Тема 7.   Система Mathcad. Програмування в середовищі 
Mathcad 

Сучасні системи математичної обробки інформації. Програма 
MathCAD. Інтерфейс користувача. Панелі інструментів. Довідкова 
інформація. Прийоми роботи з Mathcad. 

Тема 8.   Математична обробка даних експерименту. Парна  
регресія. Розв’язування задач в середовищі Mathcad 

Постановка задачі. Парна регресія. Лінійна парна регресія. Лінеари-
зація деяких видів двопараметричних зв’язків. Метод найменших 
квадратів (МНК). Алгоритм МНК. Приклад розв’язування задачі в 
середовищі системи Mathcad 
Тема   9.   Чисельне розв’язування задачі Коші для звичайних 

диференціальних рівнянь І-го порядку 
Основні типи рівнянь інженерної практики. Методи 

розв’язування диференціальних рівнянь. Постановка задач для зви-
чайних диференціальних рівнянь (ЗДР). Методи розв’язування за-
дачі Коші для ЗДР. Приклад розв’язування задачі Коші для ЗДР І-го 
порядку в середовищі системи Mathcad. 
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2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ 
МОДУЛІВ ТА ТЕМ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи, етапи 
 створення та їх класифікація 

Тема 1. Етапи створення та класифікація 
інформаційних систем 

1.1. Основні етапи створення інформаційних систем (ІС) 

Сукупність певних відомостей щодо конкретних об’єктів з ви-
значеними засобами пошуку інформації становлять інформаційну 
систему (ІС). Метою будь-якої ІС є обробка даних. ІС оперує набо-
рами об’єктів, побудованих щодо конкретної предметної області з 
використанням конкретних значень даних про ці об’єкти. Стосовно 
ІС дане – це деякий показник, що характеризує певний об’єкт і 
приймає числове, текстове або інше значення.  

Розвиток ІС в нашій країні пройшов три етапи (табл. 1.1). 
Таблиця 1.1 

Розвиток ІС 
Номер 
етапу 

Період, 
роки 

Назва етапу Характеристика 
етапу 

1 1963-1972 Створення авто-
матизованих си-
стем управління 
(АСУ). 
Системи обробки 
даних. 

Для кожної задачі ок-
ремо готувались дані. 
Створювалась математи-
чна модель, розроблялось 
програмне забезпечення. 

2 1972-1985 Створення АСУ 
на основі баз да-
них (БД). 
Управлінські ІС. 

Спільне інформаційне за-
безпечення – БД. 
Системи керування база-
ми даних (СКБД) – ство-
рення і підтримка БД. 

3 1985-... Створення інте-
грованих АСУ, 
обчислювальних 
систем і мереж.  
Системи під-
тримки прийнят-
тя рішень. 

Комплексна автома-
тизація управління (бага-
торівневі ієрархічні АСУ, 
інформаційний діалог 
між АСУ). 
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Інтегрована автоматизована система управління (ІАСУ) ― 
це ієрархічно організований комплекс організаційних методів, тех-
нічних, програмних, алгоритмічних та інформаційних засобів, які 
мають модульну структуру і забезпечують наскрізне узгоджене 
управління матеріальними та інформаційними потоками. Централь-
ним місцем в ІАСУ є поняття інтеграції. Інтеграція ― спосіб орга-
нізації окремих компонентів в одну систему, яка забезпечує узго-
джену і цілеспрямовану їх взаємодію.  

Cучасний етап розробки ІС в нашій країні характеризується 
створенням ІС нового покоління, до яких належать експертні сис-
теми, системи підтримки прийняття рішень, інформаційно-
пошукові системи, системи із штучним інтелектом. Основою ство-
рення таких систем є децентралізація структури ІАСУ та організа-
ція розподільної обробки інформації. Технічною передумовою 
створення таких систем є значне поширення ПЕОМ. Організацій-
ною передумовою виникнення таких систем стали процеси децент-
ралізації управління, що відбуваються в країні. Структурно вони 
реалізуються у вигляді мереж обчислювальних машин або мереж 
АРМ. 

1.2. Класифікація ІС 

ІС можуть значно різнитися за типами об’єктів управління, хара-
ктером і обсягом розв’язуваних задач та такими ознаками : 

� за рівнем (сферою)  діяльності ― державні, територіальні, 
галузеві, об’єднань, підприємств, технологічних процесів; 

� за рівнем автоматизації процесів управління ― інформа-
ційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-управ-
лінські, системи підтримки прийняття рішень; 

� за ступінню централізації обробки інформації ― централі-
зовані ІС, децентралізовані ІС, ІС колективного використання; 

� за ступінню інтеграції функцій ― багаторівневі ІС з інтег-
рацією за рівнями планування, багаторівневі ІС з інтеграцією за рі-
внями управління. 

Державні ІС призначені для вирішення найважливіших народ-
ногосподарських проблем країни. На базі обчислювальних ком-
плексів та економіко-математичних методів складають перспек-
тивні та поточні плани розвитку країни, розробляють державний 
бюджет та контролюють його виконання тощо. Центральне місце в 
мережі державних ІС займає автоматизована система державної 
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статистики (АСДС), яка є основним джерелом статистичної інфор-
мації і необхідна для функціонування державних та регіональних 
ІС. АСДС взаємодіє з автоматизованою системою планових розра-
хунків (АСПР) Міністерства економіки України, автоматизованою 
системою фінансових розрахунків (АСФР) Міністерства фінансів, 
автоматизована система обробки інформації з цін (АСОІ цін), авто-
матизована система обробки науково-технічної інформації (АСО 
НТІ) тощо. 

Територіальні (регіональні) ІС призначені для управління адмі-
ністративно-територіальним регіоном. Ці системи виконують робо-
ти з обробки інформації, яка необхідна для реалізації функцій 
управління регіоном, формування звітності та видачі оперативних 
даних місцевим і керівним державним та господарським органам. 

Галузеві ІС призначені для управління підвідомчими підприємс-
твами та організаціями. Сфери застосування — промислова, непро-
мислова, наукова. 

ІС управління підприємствами (АСУП) — це системи із засто-
суванням сучасних засобів автоматизованої обробки даних, еконо-
міко-математичних та інших методів для розв'язування задач 
управління виробничо-господарською діяльністю підприємств. 

ІС управління технологічними процесами (АСУ ТП) керують 
станом технологічних процесів. 

Інформаційно-пошукові системи (ІПС) орієнтовані на розв'я-
зування задач пошуку інформації без її змістовної обробки. 

Інформаційно-довідкові системи (ІДС) призначені для обчис-
лення значень арифметичних функцій за результатами пошуку. 

Інформаційно-управляючі системи (ІУС) призначені для авто-
матизованого розв'язування широкого кола задач управління. 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) — це інтера-
ктивні комп'ютерні системи, які призначені для підтримки різних 
видів діяльності та прийняття рішень із слабкоструктурованих або 
неструктурованих проблем. 

Штучний інтелект — це штучні системи, створені людиною 
на базі ЕОМ, що імітують розв'язування людиною складних твор-
чих задач. Створенню інтелектуальних ІС сприяла розробка в теорії 
штучного інтелекту логіко-лінгвістичних моделей, які дають змогу 
формалізувати конкретні змістовні знання про об'єкти управління та 
процеси, що відбуваються в них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

Розрізняють три типи інтелектуальних ІС: 
1) інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (ІІПС) — 

системи типу "запитання-відповідь"; 
2) розрахунково-логічні ІС — дають змогу користувачам, які не є 

програмістами, розв'язувати у режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з 
використанням складних методів та відповідних прикладних про-
грам; 

3) експертні системи — дають змогу проводити ефективну ком-
п'ютеризацію областей, які подані в експертній описовій формі, а 
використання математичних моделей неможливе або утруднене.  

1.3. Структура комп'ютерних ІС та класифікація їх задач 

Комп'ютерні ІС належать до класу складних систем, які містять 
велику кількість різноманітних елементів, що взаємодіють. Під 
структурою комп'ютерної ІС розуміють характеристику внутріш-
нього стану системи, опис постійних зв'язків між її елементами 
(таблиця 1.2). 

Таблиця 1.2 
Види структур комп’ютерних ІС 

Функціо-
нальна 

Елементи ― підсистеми (компоненти), функції ІС 
або її частини.  
Зв’язки між елементами – потоки інформації. 

Технічна Елементи ― обладнання комплексу технічних за-
собів ІС.  
Зв’язки між елементами ― інформаційний обмін. 

Організа-
ційна 

Елементи ― колективи людей і окремі виконавці. 
Зв’язки між елементами ―  інформаційні, субпід-
рядні, взаємодія. 

Докумен-
тальна 

Елементи ― неподільні складові та документи ІС.  
Зв’язки між елементами ―взаємодія, субпідрядні. 

Алгорит-
мічна 

Елементи ― алгоритми.  
Зв’язки між елементами ― інформаційні масиви. 

Програмна Елементи ― програмні модулі. 
Зв’язки між елементами ― інформаційні масиви. 

Інформа-
ційна 

Елементи ― форми існування і подання інформа-
ції (інформаційні масиви). 
Зв’язки між елементами ― операції перетворення 
інформації в системі (ввід, коригування тощо). 
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Функція ІС — це сукупність дій інформаційної системи, яка 
спрямована на досягнення зазначеної мети. 

Компонента (підсистема) ІС — це частина ІС, що виділена за 
певною ознакою або сукупністю ознак і розглядається як одне ціле. 
Компоненти поділяються на забезпечуючі та функціональні. Забез-
печуючі містять у собі організаційне, методичне, технічне, матема-
тичне, програмне, інформаційне, лінгвістичне, правове та ергономі-
чне забезпечення. 

Комп'ютерні ІС дозволяють розв'язувати різноманітні задачі, які 
можна класифікувати за такими ознаками : 

� за характером перетворення інформації ― обчислювальні, 
імітаційні, прийняття  рішень; 

� за роллю в процесі управління ― економічні, інформаційно-
довідкові, інженерно-технічні; 

� за функціями управління ― планування, обліку, контролю; 
� за математичною суттю задачі ― оптимізаційні, прямого  

розрахунку, інформаційно-пошукові; 
� за можливістю формалізовуваного опису ― формалізовува-

ні, неформалізовувані; 
� за регулярністю розв’язування ― систематичні, епізодичні, 

випадкові. 

Тема 2. Системи підтримки прийняття рішень 
2.1. Концепції побудови та сфери застосування систем  

підтримки прийняття рішень 
Системи підтримки прийняття рішень (СППР) ―  це сис-

теми, розроблені для підтримки прийняття рішень менеджерами в 
складних і слабкоструктурованих ситуаціях, що пов'язані з розроб-
кою та прийняттям рішень. СППР (DSS – Decision Support System) 
виникли на початку 70-х років завдяки подальшому розвитку 
управлінських інформаційних систем. На їх розвиток істотний 
вплив справили такі досягнення в галузі інформаційних технологій 
як телекомунікаційні мережі, персональні комп'ютери, динамічні 
електронні таблиці, експертні системи. 

Основними концепціями побудови СППР є такі: 
1) інтерактивність СППР ― людина і система обмінюються 

інформацією в діалоговому режимі у темпі, який можна порівняти з 
темпом обробки інформації людиною; 
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2) інтегрованість СППР ― забезпечує сумісність складових 
системи щодо управління даними і засобами спілкування з корис-
тувачами в процесі підтримки прийняття рішень; 

3) потужність СППР ― спроможність системи відповідати на 
найістотніші запитання; 

4) доступність СППР ― здатність забезпечувати видачу від-
повідей на запити у потрібній формі та в необхідний час; 

5) гнучкість СППР ― можливість системи адаптуватися до змін 
потреб і ситуацій; 

6) надійність СППР ― здатність системи виконувати потрібні 
функції протягом заданого періоду часу; 

7) робасність  (robustness) СППР ― ступінь здатності системи 
відновлюватись в разі виникнення помилкових ситуацій як зов-
нішнього, так і внутрішнього походження, тобто допускаються по-
милки у вхідній інформації або несправності апаратних засобів; 

8) керованість СППР ― спроможність користувача контролю-
вати дії системи та втручатись в хід розв'язування задачі. 

Перше покоління СППР (з 1970 р. до 1980 р.) майже повністю 
повторювало функції звичайних управлінських систем щодо надан-
ня комп'ютеризованої допомоги в прийнятті рішень, а друге поко-
ління почало свій розвиток з початку 80-х років (рис. 2.1).  

СППР другого покоління надає три види допомоги:  
1) у розумінні розв'язуваної проблеми (структуризація проблеми, 

генерування постановок задач, виявлення переваг, формування кри-
теріїв); 

2) у розв'язанні задачі (генерування і вибір моделей та методів, 
збір і підготовка даних, виконання обчислень, оформлення та вида-
ча результатів); 

3) в аналізі розв'язків (пояснення ходу розв'язування, пошук та 
видача аналогічних рішень у минулому та їх наслідки). 

СППР набули широкого застосування в передових країнах світу і 
в основному використовуються у таких галузях: виробничий сектор, 
гірничорудна справа, будівництво, транспорт, фінанси, урядова дія-
льність. СППР використовуються при стратегічному управлінні 
(розподіл капіталовкладень на різні терміни), операційному управ-
лінні (маркетинг, науково-дослідні та конструкторські роботи, 
управління кадрами), операційно-інформаційне управління (вироб-
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ництво, придбання та розподіл товарно-матеріальних запасів, бух-
галтерський облік). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Ознаки СППР двох поколінь 

2.2. Архітектура СППР 

Архітектура СППР складається з трьох основних підсистем: 
1) інтерфейс користувача, який дає змогу проводити діалог з си-

стемою, використовуючи різні програми вводу, формати та техно-
логії виводу; 

2)  підсистема, яка призначена для зберігання, керування, вибо-
ру, відображення та аналізу даних; 

Ознаки СППР 

Управління 
даними 

Управління 
обчисленнями 
(моделювання) 

I покоління: моделі, які розроблені спе-
ціалістами в галузі інформатики для спе-
ціальних проблем. 
II покоління: гнучкі моделі, які відтво-
рюють спосіб мислення користувача в 
процесі прийняття рішень. 

Користувацький 
інтерфейс 

(мова  
спілкування) 

I покоління: мови програмування ство-
рені для великих ЕОМ, які використову-
ються виключно програмістами. 
II покоління: “дружні” користувачеві 
програмні засоби, звичайна мова, безпо-
середня робота кінцевого користувача. 

I покоління: велика кількість інформації, 
внутрішні та зовнішні банки даних, обро-
бка та оцінювання даних. 
II покоління: необхідна та достатня кі-
лькість інформації про факти згідно зі 
сприйняттям користувача (приховані 
припущення, інтереси, якісні оцінки). 
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3) підсистема, яка містить набір моделей для забезпечення від-
повідей на множину запитів користувачів, для розв'язування задач, 
аналіз чутливості та інших аналітичних задач. 

Інтерфейс користувач-система забезпечує зв'язок між особою, 
що приймає рішення, із СППР та її компонентами. 

При проектуванні та розробці інтерфейсу необхідно враховувати 
три ключові аспекти: 

1)  мова дій ―що може робити користувач під час спілкування із 
СППР (охоплює операції від користування клавіатурою та джойс-
тиком до усних команд звичайною мовою); 

2) мова відображення ― що бачить користувач в результаті ро-
боти системи (використання принтерів, екранів, графічних засобів, 
кольору, плоттерів, звуку тощо); 

3) база знань ― що необхідно знати користувачеві, щоб вести ді-
алог із системою (власні знання користувача чи у вигляді паперово-
го або електронного посібника). 

Існують такі чотири види користувацького інтерфейса: 
1) інтерфейс, що ґрунтується на меню; 
2) адаптивний інтерфейс; 
3) інтерфейс із застосуванням природної мови; 
4) графічні засоби для вдосконалення діалогу користувач-

система. 
Інтерфейс, що ґрунтується на меню дозволяє вибирати по-

трібне із списку варіантів (режимів, команд, відповідей), що виво-
дяться на екран. Для цього використовують дисплеї та клавіатуру, а 
також дисплеї із сенсорним екраном чи зі світловим пером. 

Адаптивний інтерфейс дозволяє створювати програмні засоби, 
які можуть пристосовуватися до умов функціонування не передба-
чених на етапі розробки системи. Користувач має можливість вно-
сити до системи зміни, що зумовлені власним сприйняттям інфор-
маційного середовища, враховуючи свій рівень знань, інтересів та 
самопочуття. 

Інтерфейс на базі природної мови дозволяє працювати користу-
вачам, які є спеціалістами в інших галузях, а в галузі інформатики 
мають низьку кваліфікацію. Природна мова не лише керує користу-
вачем, але й може передбачати та надавати інформацію, яка потріб-
на користувачеві навіть у тому разі, коли у запиті не відбиті наміри 
користувачів. 
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Графічні засоби для вдосконалення діалогу користувач-система 

досить поширені в інтерактивних інформаційних системах і постій-
но вдосконалюються за такими напрямами: 

- вмонтоване моделювання процесів для контролю стану системи; 
- графічні пояснювальні засоби на основі аналогії; 
- графічні засоби переміщення по системі. 
Будь-яка СППР містить підсистему даних, яка складається з двох 

основних частин:   
1) база даних (БД);  
2) система керування базою даних (СКБД).  
БД ― це сукупність елементів, організованих згідно з певними 

правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання 
та маніпулювання даними незалежно від прикладних програм. Зв'я-
зок користувачів з БД відбувається за допомогою СКБД. 

СКБД ― це система програмного забезпечення, яка містить за-
соби обробки мовами БД, забезпечує створення БД та її цілісність, 
підтримує її в актуальному стані, дає змогу маніпулювати даними 
та обробляти звернення до БД від прикладних програм та користу-
вачів. До складу мов БД належать мова опису даних (МОД) та мова 
маніпулювання даними (ММД). 

МОД призначена для визначення структури БД, де опис даних 
може виконуватись на кількох рівнях абстрагування. Найчастіше 
використовується три рівні: концептуальний, логічний та фізичний. 
На концептуальному рівні описуються взаємозв'язки між системами 
даних, що відповідають реально діючим залежностям між фактора-
ми та параметрами проблемного середовища. На логічному рівні 
вибрані взаємозв'язки відбиваються в структурі записів БД. На фі-
зичному рівні розв'язуються питання організації розміщення струк-
тури запису на фізичних носіях інформації. 

ММД забезпечує доступ до даних і містить засоби для зберіган-
ня, пошуку, оновлення та стирання записів. ММД, які можуть вико-
ристовуватись користувачами в діалоговому режимі, називають мо-

вами запитів. 
База моделей (БМ) СППР містить оптимізаційні та неоптиміза-

ційні моделі.  
До оптимізаційних моделей належать такі:  

1) моделі математичного програмування  – лінійного (розподіл ре-
сурсів, оптимальне планування, сіткові графіки, транспортна зада- 
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ча), нелінійного та динамічного; 
2) моделі обліку; 
3) моделі аналізу цінних паперів для вибору інвестиційної стратегії; 
4) моделі маркетингу. 

До неоптимізаційних моделей належать такі: 
1) статистичні моделі –  лінійний та нелінійний регресійний аналіз; 
2) методи прогнозування часового ряду; 
3) альтернативні методи моделювання – машинна імітація. 

Системи керування базами моделей (СКБМ) забезпечують ши-
рокий набір моделей і дають змогу проводити гнучкий доступ, оно-
влення та зміну бази моделей. Основними функціями СКБМ є такі: 
створення нових моделей; каталогізація та оцінка широкого діапа-
зону моделей; зв'язування компонентів моделей в БМ; інтеграція 
складових елементів моделей; виконання набору загальних функцій 
управління СКБМ. 

Тема 3. Експертні системи 
3.1. Проблеми створення систем із штучним інтелектом 

Інтелектуальна діяльність ― це дії та розумові висновки лю-
дей в нестандартних ситуаціях, коли алгоритм задачі, яка постала 
перед спеціалістом, апріорі невідомий. Системи, які здатні викону-
вати операції, імітуючи інтелектуальні функції людини, називають-
ся системами із штучним інтелектом. Створення цих систем по-
требує вирішення декількох груп проблем.  

Проблема імітації творчих процесів ― розробка комп’ю-
терних програм, які відтворюють процедури, пов’язані з творчою 
розумовою діяльністю людини (гра в шахи, математичні задачі). 

Проблема інтелектуалізації ЕОМ ― вміння ЕОМ виконувати 
логічні операції та розумові висновки з орієнтацією на користува-
чів-непрофесіоналів (системи спілкування, бази знань, системи 
прийняття рішень). 

Проблема розробки нових технологій розв’язання задач ― 
принципи обробки, при яких виконується маніпулювання не лише 
даними, але й знаннями, подібно до того як це роблять спеціалісти, 
виконуючи творчу роботу, 

Проблема створення інтелектуальних роботів ―  інтелектуа-
льні роботи здатні сприймати інформацію про зовнішнє середовище 
та адекватно виконувати певні дії. 
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Розвиток інтелектуальних систем  пов’язаний з розробкою екс-
пертних систем, а також комп’ютерних СППР. 

3.2. Експертні системи та їх характеристики 

Експертна система (ЕС) ― це комп’ютерна система, яка вті-
лює досвід та знання експерта в певній галузі. ЕС на основі обробки 
знань може давати інтелектуальні поради, приймати рішення на рі-
вні експерта-професіонала, а також пояснювати хід розв’язування 
задачі в разі відшукання різних рішень. 

Основні характеристики ЕС такі: 
1. ЕС обмежена певною предметною областю.  
2. ЕС повинна вміти приймати рішення при неповних чи неточних 
даних. 
3. ЕС повинна вміти пояснювати свої дії при розв’язуванні задач. 
4. ЕС повинна мати властивість розширення та нарощування функ-
цій. 
5. ЕС повинна вміти імітувати діяльність висококваліфікованого 
спеціаліста (експерта). 
6. ЕС при розв’язанні задач використовує, як правило, не точні ал-
горитми, а евристики (методи, які спираються на досвід та знання 
експертів). 

Головні відмінності систем обробки даних (СОД) від ЕС такі: 
1. Результатом роботи ЕС є інтелектуальна порада, що має вигляд 
тексту, а не машинограма або відеограма в табличному вигляді. 
2. В основу ЕС покладено технологію обробки символьної, а не чи-
слової інформації, що здебільшого подається у формі правил. 
3. Конструкція СОД: ДАНІ+АЛГОРИТМ=СОД; 
Конструкція ЕС: ЗНАННЯ+РОЗУМОВИЙ ВИСНОВОК=ЕС. 
4. В архітектурі ЕС є блоки, яких немає в СОД: 
1) блок бази знань; 2) блок пояснень; 3) блок нагромадження знань. 

3.3. Поняття знань та відмінності їх від даних 

В системах із штучним інтелектом знання, а не дані, є інформа-
ційним об’єктом для обробки на ЕОМ. Знання ― це набір фактів 
(класів об’єктів та зв’язків між ними), що характеризують певну 
предметну область, процедур та правил маніпулювання фактами, а 
також інформація про те, коли і як потрібно використовувати ті чи 
інші процедури. 
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Основні відмінності знань від даних такі: 
1. Внутрішня інтерпретація.  Дані дістають семантичну інтер- 

претацію лише після обробки їх відповідними програми, а знання 
завжди несуть в собі змістовну інформацію. 

2. Наявність ситуативних зв’язків. Знання пов’язані не лише 
структурно, але й відбивають закономірності між фактами, проце-
сами, явищами та причинно–наслідковими відношеннями між ними. 

3. Активність знань.  Суперечливість у знаннях та їх неповнота 
є стимулом до появи нових знань та їх поповнення. 

4. Різна форма подання. Дані – це кількісні характеристики, які 
здебільшого подаються в цифровому вигляді, а знання – переважно 
якісні характеристики, які подаються у вигляді текстової інформа-
ції. 

Знання бувають двох типів: декларативні та процедурні. 
Декларативні знання ― це факти, тобто класи об’єктів і зв’язки 

між ними, які не містять у явному вигляді опис процедур перетво-
рення знань. Ці знання є певною множиною тверджень, які не зале-
жать від того, де і коли вони використовуються. Розв’язання задачі 
в такій області знань грунтується на пошуку, що відбувається у 
множині можливих станів предметної області.  

Процедурні знання ― це набір певних процедур перетворення 
знань як даних. При процедурному поданні знань немає потреби 
зберігати інформацію про всі можливі стани предметної області, а 
достатньо мати опис початкового стану та процедур, що генерують 
необхідні стани на основі початкового.  

3.4. Структура ЕС 

Структура ЕС показана на рис. 3.1.  
База знань ― це сукупність відомостей про предметну область, 

для якої розробляється ЕС. Для наповнення бази знань запрошу-
ються висококваліфіковані спеціалісти в тій галузі, для якої розроб-
ляється ЕС. Вони відіграють роль експертів і мають завдання опи-
сати всі відомі знання для функціонування ЕС. 

Знання першого роду ― це загальновідомі факти, явища, зако-
номірності, які визнані в даній предметній області та опубліковані. 
Знання другого роду ― це набір емпіричних правил та інтуїтивних 
висновків, якими користуються спеціалісти, приймаючи рішення в 
умовах невизначеності за наявності неповної суперечливої інфор-
мації. У базі знань ЕС переважають знання першого роду, але й по-
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винні бути знання другого роду, тому що їх відсутність вказує на 
невміння експертів сформулювати свої знання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3.1. Структура експертної системи 

Інженер з питань знань структурує і записує в базу знання, які 
подали експерти, з врахуванням правил побудови моделі знань про-
ектованої ЕС. 

Блок спілкування з користувачем або інтерфейс користувача не-
обхідний для організації діалогу між системою та користувачем. 
Основна вимога до цього блоку ― реалізація спілкування природ-
ною мовою користувача. 

Блок рішень, дії якого подібні до міркувань людини-експерта, 
необхідний для пошуку і побудови логічних висновків, які видає 
користувачеві ЕС. Цей блок виконує функції управління процесом 
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пошуку розв’язків, тобто він визначає спосіб і послідовність вико-
ристання різних правил та процедур. Блок рішень складається  з 
двох таких частин: блока логічного виводу та блока керування.  

Блок логічного виводу виконує дії, аналогічні до інтелектуальної 
діяльності спеціаліста, коли той приймає рішення, і основною фун-
кцією цього блоку є побудова логічного висновку на основі знань, 
які зберігаються в базі знань. Блок керування управляє процесом 
пошуку рішення, тобто визначає послідовність використання різних 
процедур маніпулювання знаннями. 

В базі знань усі наявні знання поділяються на інтенсіональні  та 
екстенсіональні.  Інтенсіональні (абстрактні) знання ― це поня-
тійні (концептуальні) знання про об’єкти предметної області та 
зв’язки між ними. Екстенсіональні (конкретні) знання ― це кіль-
кісні характеристики інтенсіональної частини знань, тобто база да-
них ЕС.  

Блок пояснень служить для видачі за запитом користувача пос-
лідовності логічних висновків та міркувань, якими оперувала сис-
тема в процесі пошуку рішення. Відповідальність за прийняття рі-
шень несе особисто користувач, а не експерти, на базі знань яких 
ЕС приймала рішення. Цей блок дає змогу використовувати ЕС та-
кож для процесу навчання. 

Блок нагромадження знань дає змогу експертам завантажувати 
базу знань та редагувати знання, які знаходяться в базі.      Функція 
цього блоку полягає у формуванні емпіричних залежностей із непо-
вних знань, тобто отримання знань першого роду на основі знань 
другого роду. Через складність цієї функції не всі ЕС мають у своє-
му складі цей блок. На даний час виникло питання автоматизовано-
го набуття знань ЕС. Актуалізацію, коригування та розширення 
знань ЕС через процес навчання ЕС можна звести до створення  но-
вих понять і правил на основі існуючих та підключення їх в базу 
знань з виконанням умови несуперечливості знань.  

Тема 4. Локальні та глобальні мережі 
4.1. Комп’ютерні мережі та їх будова 

Із розширенням сфери використання комп’ютерів все частіше 
виникала потреба в обміні інформацією, яка підготовлена на різних 
ЕОМ. Для цього можна використовувати гнучкі та спеціальні змінні 
жорсткі магнітні диски, але це трудомісткий та недостатньо опера-
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тивний спосіб. Тому виникла необхідність у зв’язуванні 
комп’ютерів у мережі з допомогою кабелів. Для цього використо-
вують „товстий” коаксіальний кабель, волоконно-оптичний кабель, 
„тонкий” коаксіальний кабель, „виту пару”. 

„Товстий” коаксіальний кабель використовують на ділянках ве-
ликої довжини, де необхідна висока пропускна здатність. 

Волоконно-оптичний кабель дозволяє створювати ділянки вели-
кої довжини без ретрансляторів при недосяжній з допомогою інших 
кабелів швидкістю та надійністю. Вартість такої кабельної мережі 
висока і тому волоконно-оптичний кабель поки що не знайшов ши-
рокого застосування. 

Частіше локальні мережі створюють на базі „тонкого” коаксіаль-
ного кабелю або „витої пари”. Принцип побудови локальної мережі 
на базі „тонкого” коаксіального кабелю полягає в тому, що декілька 
комп’ютерів з’єднані послідовно мережевими адаптерами через за-
гальну шину. З ростом розмірів мереж паралельна робота багатьох 
комп’ютерів на одну велику шину стала практично неможливою у 
зв’язку з дуже великими взаємними впливами комп’ютерів. Випад-
кові обриви коаксіального кабелю надовго виводять з ладу всю ме-
режу. 

Подальший розвиток комп’ютерних мереж проходить на прин-
ципах структурування, тобто кожна мережа складається з набору 
взаємозв’язаних ділянок-структур. Кожна окрема структура склада-
ється з декількох комп’ютерів з мережевими адаптерами, кожний з 
яких з’єднаний окремим дротом („витою парою”) з комутатором. 

При необхідності розвитку мережі до неї просто додають нову 
таку структуру. Структурована мережа дещо дорожча традиційної 
за рахунок значної надмірності при проектуванні, тому що кабель 
проводять не тільки на робочі місця, де є комп’ютери, але й туди, де 
планується їх встановлення. Для цих мереж є необхідним спеціаль-
не електронне обладнання, або так звані хаби (комутаційні елемен-
ти мережі), які можуть мати від 8 до 30 роз’єднань (портів) для під-
ключення комп’ютерів, або інших хабів. При підключенні  
комп’ютера до хаба частина електроніки мережевого інтерфейса 
знаходиться комп’ютері, а частина ― в хабі, що дає можливість пі-
двищити надійність з’єднання. Хаб не тільки посилює сигнал, але й 
знімає шумові перешкоди. Суттєвою перевагою такої структурова-
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ної мережі є висока перешкодостійкість ― при порушенні зв’язку 
між двома елементами інші зберігають працездатність. 

4.2. Локальні комп’ютерні мережі 

Локальна комп’ютерна мережа ― це набір комп’ютерів, пе-
риферійних пристроїв ( принтерів, сканерів тощо ) і комутаційних 
пристроїв, які з’єднані кабелями. Досвід експлуатації мереж пока-
зує, що майже 80% всієї інформації, що пересилається по мережі, 
замикається в рамках одного офісу. За міжнародними стандартами 
мережа вважається локальною при відстанях  до декількох кіломет-
рів та при швидкостях передачі 1-20 Мбіт/сек. 

Локальні мережі бувають двох типів: однорангові мережі та ме-
режі з виділеним сервером. Однорангові мережі, прикладом яких є 
мережі на основі Windows, не передбачають виділення спеціальних 
комп’ютерів, які організовують роботу мережі. Кожен користувач 
виділяє для мережі певні ресурси (дисковий простір, принтер) і під-
ключається до ресурсів, які надають інші користувачі. Мережі з ви-
діленим сервером складніші та дорожчі, ніж однорангові мережі, 
але вони дозволяють здійснювати централізоване управління з ви-
користанням спеціальних комп’ютерів (серверів). 

4.3. Глобальні комп’ютерні мережі 

Глобальна комп’ютерна мережа ― це єдина мережа із стійкою 
структурою, що обслуговується тільки однією групою спеціалістів, 
які відповідають за її функціонування. В Україні існує декілька гло-
бальних комп’ютерних мереж (Relcom, Sprint, Glasnet, Roshet), які 
можуть спілкуватись між собою та зарубіжними комп’ютерними 
мережами. Коли комп’ютерна мережа надає послуги з міжнародно-
го обміну, то вона стає частиною Internet. Internet була створена на 
основі американської мережі ARPAnet (Advanced Research Projects 
Agency net – мережа Управління перспективними дослідженнями), 
яку розробили наприкінці 60-х років на замовлення Міністерства 
оборони США. Основоположним принципом побудови цієї мережі 
було те, що кожний комп’ютер міг спілкуватись як вузол з будь-
яким іншим комп’ютером. Принципи організації ARPAnet виявили-
ся настільки вдалими, що багато інших організацій (особливо уні-
верситети та урядові органи США) почали створювати за цими 
принципами власні мережі, які згодом почали з’єднувати між со-
бою. Internet ― це група комп’ютерних мереж, поєднаних між со-
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бою комп’ютерами-шлюзами, які відповідають за передачу та кон-
вертацію повідомлень згідно з протоколами мереж учасників. Inter-
net має багато спільних рис із звичайною глобальною мережею, але 
відрізняється своєю побудовою. Internet складається з великої кіль-
кості незалежних мереж, які спілкуються між собою єдиною мовою 
зв’язку, тобто з допомогою міжмережевого протоколу IP ( Internet 
Protocol ), і немає  жодної окремої групи людей або організації, що 
відповідають за її роботу . 

Основним недоліком Internet є слабкі можливості для захисту 
конфіденційної інформації, тому що повідомлення на шляху до ад-
ресата може пройти через десятки серверів, на кожному з яких є 
можливість перехопити це повідомлення. Напрям розвитку Internet 
в основному визначає „Товариство Internet” (ISOC – Internet 
Society). Це організація на громадських засадах, метою якої є спри-
яння глобальному інформаційному обміну через Internet. Вона при-
значає раду старійшин IAB ( Internet Architectyre Board – Рада з ар-
хітектури Internet ), яка регулярно збирається, щоб затверджувати 
стандарти і розподіляти ресурси (адреси). Internet працює завдяки 
наявності стандартних способів взаємодії комп’ютерів та приклад-
них програм один з одним. IAB несе відповідальність за ці стандар-
ти і встановлює правила присвоєння адрес. Кожний комп’ютер In-
ternet має свою унікальну 32-розрядну IP-адресу ― чотири числа, 
кожне з яких може приймати значення від 0 до 255. Для більшої на-
глядності комп’ютерам присвоюють імена, які можна записувати 
тільки з використанням малих літер латинського алфавіту. Завер-
шує адресу ім’я кінцевого користувача, яке відділяється знаком @.  

Доменна система імен (DNS – Domain Name System ) ― це ро-
зподільча інтерактивна система, що представляє собою метод приз-
начення імен шляхом покладання на різні групи користувачів від-
повідальності за множину імен. Кожний рівень в цій системі нази-
вають доменом (з лат. – володіння ), які відділяються один від ін-
шого крапками. В імені може бути будь-яке число доменів, але бі-
льше п’яти буває рідко. 

Існує шість доменів, які з’явились при створенні Internet:  
сom ― комерційні організації; 
edu ― навчальні заклади; 
gov ― урядові установи ( крім військових ); 
mil ― військові установи; 
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org ― інші організації; 
net ― мережеві ресурси. 
Кожний наступний домен в імені, якщо дивитись зліва направо, 

має вищий пріоритет, наприклад: ux.cso.uiuc.edu 
ux ― ім’я реального комп’ютера з IP-адресою;  
cso ― відділ,  де знаходиться цей комп’ютер; 
uiuc ― університет штату Іллінойс; 
edu ― комп’ютери навчальних закладів США. 
Коли Internet став міжнародною мережею, виникла необхідність 

надати закордонним країнам можливість контролю за іменами сис-
тем, які в них знаходяться. Для цього були створені двобуквені до-
мени. Загальна кількість кодів країн – 300, а комп’ютерні мережі іс-
нують у понад 150 країнах світу ( Україна – ua; Росія – ru, su; США 
– us ). 

Користувачі Internet можуть виражати свою думку про те, як по-
винна функціонувати мережа, на засіданнях інженерної комісії IETF 
(Internet Engineering Task Force – інженерна група розв’язання про-
блем Internet). Ця комісія є громадським органом і регулярно збира-
ється для розв’язання поточних технічних та організаційних про-
блем Internet. Робочі групи, які створюються з добровольців, вико-
нують багато різних функцій – від випуску документації та прийн-
яття рішення про те, як повинні взаємодіяти користувачі між собою 
у специфічних ситуаціях, до зміни значень бітів у певному стандар-
ті. 

Як і кожне суспільне утворення, Internet має свої неписані пра-
вила поведінки, які отримали назву Netiquette. Мережева етика ба-
зується на двох головних принципах: 

1) мережу потрібно поважати; 
2) мережу потрібно захищати. 
Основні джерела, що загрожують розвитку Internet, такі: 
1) інтенсивне використання не за призначенням; 
2) постійне зловживання; 
3) злобне, агресивне відношення до інших користувачів; 
4) нанесення шкоди або втручання до дій інших ( застосування 

програми Internet Worm – черв’як ); 
5) створення загальнодоступних файлів непристойного змісту. 
До 1993 – 1994 років Internet використовувалась передусім для 

обміну електронною поштою. Останніми роками з’явилась і набула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

широкого розповсюдження нова служба Internet ― всесвітня паву-
тина ( World Wide Web або WWW ). WWW ― це всесвітньо розподі-
лена база гіпертекстових документів. Гіпертекст ― це інформація, 
яка подана в такому вигляді, коли слова в тексті можна у будь-який 
момент „розкрити” і отримати про них додаткову інформацію, тоб-
то ці слова є посиланнями на інші документи, які можуть бути текс-
том, файлами, рисунками тощо. На кожному комп’ютері, що має 
постійне підключення до Internet, можна розмістити документи, які 
планується зробити загальнодоступними, і тоді цей комп’ютер стає 
Web–сервером, що може надавати текстову та графічну інформа-
цію. До перегляду змісту серверів користувач повинен мати спеціа-
льну програму – Web–браузер ( з англ. browse – листати, перегляда-
ти книжку ). 

Змістовий модуль 2. Математичне моделювання в наукових 
дослідженнях та методи наукових досліджень 

Тема 5. Методологічні аспекти математичного  
моделювання в наукових дослідженнях 

5.1. Загальні поняття моделювання 

Важко сьогодні назвати галузь знань, вказати сферу людської ді-
яльності, де б не застосовувалися чи не впроваджувалися методи 
моделювання. Моделювання охоплює сферу соціально-
економічних, міжнародних відносин, складні економічні, екологіч-
ні, технічні і технологічні системи, фізичні процеси та явища. 

Використання сучасних методів моделювання зумовлено: 
♦ загальною тенденцією розширення та поглиблення досліджен-

ня процесів в реальному фізичному світі; 
♦ значною тривалістю ряду процесів (зокрема екологічних, хімі-

ко- та біотехнологічних); 
♦ практичним унеможливленням отримувати необхідну інфор-

мацію шляхом дослідження об’єкта-ориґіналу (об’єкти мікро- та 
макросвіту); 

♦ неповнотою достовірних даних про фізичний об’єкт, що реаль-
но існує; 

♦ складністю протікання реальних процесів та високою вартістю 
експериментальних досліджень об’єкта-ориґіналу, коли з економіч-
них  міркувань доцільніше  перенести їх  на  об’єкт-модель; наявні-
стю критичних режимів функціонування об’єкту, коли дослідження 
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в деяких межах зміни екзогенних параметрів можуть бути небезпе-
чними, а результати досліджень не піддаються прогнозуванню (такі 
ситуації є дуже характерними для багатьох процесів і агрегатів ене-
ргетики, машинобудування та інших); 

♦ відсутність належних умов, а іноді недостатньою кваліфікаці-
єю персоналу для дослідження об’єкта-ориґіналу; 

♦ необхідністю проведення великої кількості експериментів з на-
ступним узагальненням результатів та багатофакторною оптиміза-
цією, коли тривале дослідження реального об’єкта стає економічно 
недоцільним; 

♦ відсутністю самого фізичного об’єкта, коли його виготовлення 
знаходиться на стадії ескізного або конструкторського проекту, при 
створенні технічних об’єктів (машин і апаратів) з використанням 
математичного моделювання в системах автоматизованого проекту-
вання (САПР). 

Стосовно останнього пункту, моделювання дозволяє суттєво 
скоротити тривалість проектування і створення технічного об’єкту 
та підвищити його показники якості, надійності, економічності, те-
хнологічності тощо. 

Особливо інтенсивного розвитку сьогодні набуває математичне 
моделювання з використанням сучасних математичних методів та 
засобів обчислювальної техніки. Це дозволяє не тільки досягти но-
вих кількісних результатів, пов’язаних із значним пришвидшенням 
обчислювальних експериментів, але, найголовніше, приводить до 
автоматизації творчого процесу дослідника, звільнивши його від 
надмірного тягаря рутинних операцій.  

Терміни „модель”, „моделювання”, „математична модель” і „ма-
тематичне моделювання” використовуються дуже часто, але при 
цьому в них вкладаються різні поняття. В останні роки словом „мо-
дель” стали користуватися настільки широко і всюди, в різних ситу-
аціях, що без жодних пояснень може виникнути неточна уява, про 
що власне ведеться мова. Виходячи з аналізу значної кількості та-
ких визначень, можна зробити висновок про недоцільність говорити 
про моделі і про моделювання взагалі, а про конкретні моделі і мо-
делювання в певних галузях наук. Стосовно розглядуваних нами фі-
зичних процесів та об’єктів, можна означення моделі дати так: мо-
дель ― це розумово-уявна або матеріально реалізована система чи 
фізичний об’єкт, яка відображає та відтворює об’єкт дослідження і 
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здатна замінити його так, що її подальше вивчення та дослідження 
дає нам нову інформацію про цей об’єкт. 

Під моделюванням розуміють процес формалізації фізичного 
об’єкта, метою якого є створення певного аналогу об’єкта його мо-
делі, адекватної йому. 

5.2. Види моделей 

Всі моделі можуть бути умовно розділені на декілька видів. 
Перш за все моделі можна розділити на фізичні (матеріальні) і уяв-
ні. Фізичні моделі є об’єктами, що існують реально і створюються 
із реальних матеріалів. Вони представляють собою дійсне відтво-
рення досліджуваного об’єкту. 

Перший вид матеріальних моделей – геометрично подібні мо-
делі. Прикладами таких моделей можуть бути макети різних машин 
та установок (макет теплової машини, біореактора, лабораторні 
установки технологічних ліній тощо). Вони використовуються у 
зменшеному масштабі в основному для того, щоб мати просторову 
уяву про об’єкт, компонування його елементів, правильно розмісти-
ти в просторі основні комунікації між елементами тощо. 

Другий вид моделей — фізично подібні моделі. Вони створю-
ються з метою відтворення фізичних процесів, що вивчаються, їх 
кінетики та динаміки, різного виду зв’язків, виявлення найвагомі-
ших фізичних закономірностей та функціональних залежностей. 
Так, наприклад, для вивчення гідродинамічних характеристик обті-
кання крила літака чи кузова автомобіля здійснюється серія дослі-
джень в аеродинамічній трубі, піддаючи продуванню модель цього 
об’єкту, виконану з метою економії коштів у зменшеному масштабі. 
В цьому випадку найважливішим показником є фізична подібність 
процесів та конструктивних геометричних форм обтікання моделі 
та натурного зразка. 

Третій вид фізичних моделей — математично подібні моделі. 
Відомим прикладом таких моделей є аналогові моделі, що побудо-
вані на основі електрогідравлічних та електроакустичних аналогій. 
Так, зокрема, пульсуючий рух рідин чи газу в трубопроводах і ко-
ливальний процес, що супроводжується плинністю електричного 
струму в лінії, описується однаковими диференціальними рівнян-
нями. Це дозволяє складні процеси транспортування рідин і газів 
вивчати з допомогою відповідних їх аналогів електричних моделей. 
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Уявні моделі існують в голові дослідника у вигляді певних уяв-
них образів, на папері, магнітних носіях у вигляді математичних 
формул, знаків, графіків, схем, таблиць тощо. Можна схематично 
виділити два основних види уявних моделей: знакові, образні та їх 
похідні — образно-знакові. 

Образні моделі побудовані із чуттєво-наглядних ідеальних еле-
ментів, що використовуються для наближеного опису і схематизації 
фізичних процесів та явищ (пружні кульки і важелі, потоки ідеаль-
ної рідини та вихори, рух тіла по певній траєкторії, абсолютно чорні 
тіла, ідеальні кінетичні схеми хімічних та біологічних перетворень 
тощо). Прикладом таких  моделей можуть слугувати часто викорис-
товувана в молекулярній фізиці уявна модель ідеального газу, коли 
молекули газу представляють у вигляді пружних кульок; ідеальні 
кінетичні схеми експоненціального росту, які використовуються 
для схематизації біохімічних перетворень, ферментативних реакцій, 
процесій біосинтезу тощо. 

Знакові моделі відрізняються повною відсутністю подібності 
між їх елементами і відповідними елементами досліджуваного 
об’єкту чи системи. Згадаймо розв’язок тривіальної задачі про зу-
стріч двох потягів: „Із міста А в місто В вийшов потяг...”. Цю задачу 
схематично можна зобразити на папері у вигляді двох точок А і В та 
лінії між ними. Між точками А і В та містами немає ніякої схожості, 
а пряма лінія, що зображає шлях із міста в місто не має ніякої поді-
бності з реальною залізною дорогою. 

Математична модель. Одним із підвидів знакових моделей є 
математичні моделі. Математична модель фізичного об’єкту (сис-
теми, процесу) є сукупність математичних співвідношень (рівнянь, 
формул, графічних співвідношень, нерівностей), що пов’язують ви-
хідні характеристики стану фізичного об’єкту з вхідною інформаці-
єю, початковими даними, геометричними (просторовими та інши-
ми) обмеженнями, що накладаються на функціонування об’єкту.  

Математична модель знаходиться у певній відповідності з фізич-
ним об’єктом і здатна замінити його з тією метою, щоб вивчення та 
дослідження моделі давало нову інформацію про поведінку об’єкту 
(механізм протікання процесів, динаміку, поведінку об’єкту як в 
минулому так і в майбутньому тощо). 
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5.3. Особливості математичних моделей 

Для правильного розуміння математичних моделей доцільно ві-
дмітити їх деякі особливості. 

Наближеність опису. Математична модель описує реальний 
об’єкт або процес завжди наближено із певною точністю. Наближе-
ність математичної моделі пояснюється прийнятими при її побудові 
припущеннями і обмеженнями, метою яких є спростити модель, 
зробити її зручною для використання та обчислень, полегшити об-
числювальну роботу. 

Неточності вимірів при одержані експериментальний даних, що 
використовуються в моделі також є причиною наближеності мате-
матичної моделі. 

Врахування тільки основних чинників. При розробці матема-
тичної моделі об’єкту або процесу стараються враховувати тільки 
найсуттєвіші чинники, що впливають на результат моделювання. 
Несуттєві чинники, що спричиняють незначний вплив на поведінку 
досліджуваного об’єкту або протікання процесу з точки зору поста-
вленої задачі, в математичній моделі як правило не враховуються. 
Створити просту модель, вміти виділити і врахувати головне — це і 
є мистецтво моделювання. Серед фахівців в галузі математичного 
моделювання з використанням ЕОМ побутує така думка, що сту-
пінь розуміння дослідником сутності досліджуваного об’єкта обер-
нено пропорційна числу змінних, що використовуються в матема-
тичній моделі. 

Компроміс між простотою і повнотою опису. Надмірне спро-
щення моделі може призвести до втрати точності, а іноді взагалі 
зробити модель непотрібною. Бажання одержати детальнішу мо-
дель, враховувати більшу кількість чинників приводить до усклад-
нення математичної моделі і до подорожчання чисельного експери-
менту на ЕОМ. Тому дослідник повинен знаходити розумний комп-
роміс між вигодами простоти моделі, повноти врахування основних 
чинників і точності моделі. 

Обмеженість застосування. Ця особливість зумовлена прий-
нятими допущеннями, відкиданням другорядних для поставленої 
задачі чинників, що може бути справедливо в одному випадку і не 
допустимо в іншому. Математична модель розробляється для пев-
них цілей і може бути використана при певних умовах і потребує її 
уточнення для застосування в інших умовах. 
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Відмінність математичних моделей від закону. Закон фунда-
ментальної науки має характер деякої абсолютної категорії на пев-
ному рівні знань. Він може бути або безумовно вірним, або безумо-
вно хибним і тоді відкидається. Математична модель не є такою аб-
солютною категорією. Одні і ті ж сторони явищ чи процесів, що ви-
вчаються, можна описувати  різними математичними моделями. 
Одна з них може бути кращою, а друга гірша з деякої точки зору в 
одних умовах і навпаки в інших. Другими словами, математичні 
моделі одного і того ж процесу можуть мати мало спільного, якщо 
вони створюються для різних цілей. 

Адекватність математичних моделей. Ефективність, успіш-
ність використання результатів математичного моделювання голов-
ним чином залежить від якості математичної моделі, від того, на-
скільки вдало вона побудована. Тому основною вимогою є перевір-
ка математичної моделі на адекватність поставленої перед дослід-
ником задачі. Під адекватністю математичної моделі розумі-
ють: 1) правильний якісний опис об’єкту (процесу) по вибраних ха-
рактеристиках стану; 2) правильний кількісний опис об’єкту (про-
цесу) по вибраних характеристиках з деяким розумним ступенем 
точності. Адекватність моделі не слід ототожнювати з точністю мо-
делі. Поняття точності є ширшим, оскільки включає в себе ще й 
ступінь повноти врахування фізичних чинників процесу. Адекват-
ність математичної моделі поставленій задачі дослідження повинна 
бути перевірена практикою з використанням даних фізичного екс-
перименту. 

5.4. Математичне моделювання та його основні етапи 

У науковій та інженерній практиці поширені терміни: математи-
чне моделювання, чисельне моделювання, машинне моделювання 
(моделювання на ЕОМ) та інші. 

Математичне моделювання як один із найефективніших мето-
дів наукового дослідження, є комплексне дослідження властивостей 
фізичного об’єкту з допомогою створеної його математичної моделі 
на ЕОМ.  

Математичне моделювання включає в себе декілька етапів. 
I етап. Фізична постановка задачі дослідження. На цьому ета-

пі визначається об’єкт дослідження. Однак цього недостатньо, бо 
всякий об’єкт дослідження, всякий процес є невичерпні у своїх вла-
стивостях і відношеннях (зв’язках). Тому слід у відповідності із за-
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дачами дослідження та конкретними умовами виділити із них най-
суттєвіші, розв’язання яких повинно привести до досягнення поста-
вленої мети. 

II етап. Створення математичної моделі. Процес побудови 
математичної моделі (математичного опису) є творчий процес, який 
залежить від цілого ряду чинників: від ступеня повноти інформації 
про досліджуваний об’єкт, його внутрішні механізми, мети та за-
вдань моделювання, обчислювальних ресурсів, ступеню достовір-
ності очікуваних результатів, інтелектуального рівня, математичної 
підготовки і досвіду дослідника та  інших. Математичні моделі 
об’єктів з високим ступенем повноти інформації доцільно будувати 
з використанням звичайних диференціальних рівнянь та диференці-
альних рівнянь в частинних  похідних. Це дає змогу вивчати пове-
дінку об’єкту із зміною в часі та по просторових (геометричних) ко-
ординатах. Для моделей об’єктів з невисоким ступенем інформації 
про них використовують регресійні методи. 

III етап. Вибір або розробка методу побудови розв’язку моделі 
та його алгоритмізації і програмної реалізації на ЕОМ. Вибір чи 
розробка методу побудови математичного розв’язку моделі та його 
подальша алгоритмізація і програмна реалізація залежать від склад-
ності самої моделі, який математичний апарат використано для по-
будови математичної моделі. Якщо математична модель має детер-
мінований вигляд, тобто побудована у вигляді системи диференціа-
льних рівнянь, то доцільніше побудувати розв’язок такої моделі 
аналітичним способом. При цьому ми одержуємо аналітичну зале-
жність полів розподілу основних параметрів моделі (тиску, темпе-
ратур чи концентрацій) відносно часової змінної та просторових ко-
ординат, що задовольняє основні обмеження моделі (початкові і 
крайові умови). Якщо у такий спосіб неможливо побудувати 
розв’язок моделі, то користуються різними наближеними методами. 

IV етап. Перевірка математичної моделі на адекватність. 
Перевірка математичної моделі на адекватність фізичному об’єкту є 
важливий і трудомісткий етап наукового дослідження, від якого за-
лежить якість результатів моделювання та їх практичного викорис-
тання. Тому  необхідно  проводити комплексну оцінку відповідності 
результатів чисельного моделювання на ЕОМ і даних фізичних екс-
периментів в широкому діапазоні зміни вхідних параметрів моделі, 
використовуючи методи математичної теорії експерименту. 
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V етап. Дослідження на математичній моделі. Всі обчислю-
вальні експерименти за певним планом проводяться на розробленій 
і перевіреній на адекватність  математичній моделі. 

VI етап. Перенесення одержаних на математичній моделі 
даних на фізичний об’єкт, вивчення і використання одержаної 
інформації в практичній діяльності. Результати моделювання ви-
користовуються для автоматизації проектування створюваних тех-
нічних систем і об’єктів, пошуку оптимальних режимів протікання 
технологічних процесів промисловості, екології тощо. 

Тема 6. Методи наукових досліджень 
6.1. Загальні методи наукового пізнання. 

Кожний вид людської діяльності передбачає використання пев-
них прийомів, способів, операцій для досягнення поставленої мети. 
Специфічні прийоми, способи використовуються і в науці як в од-
ному із видів діяльності людини. Сукупність цих прийомів позна-
чають поняттям „метод”.  

Метод (грец. methodos — спосіб пізнання) — це спосіб досяг-
нення мети, сукупність прийомів і операцій теоретичного, практич-
ного освоєння дійсності; спосіб певним чином організованої людсь-
кої діяльності. Метод є не тільки сукупністю правил, прийомів, спо-
собів, норм пізнання і дій, а й системою приписів, принципів, ви-
мог, які повинні орієнтувати у вирішенні конкретного завдання, до-
сягнення результату в будь-якій сфері діяльності. 

З огляду на сферу реалізації розрізняють загальні і спеціальні 
методи наукових досліджень. 

Структурними елементами цих методів є філософські загально-
наукові принципи пізнання дійсності. За функціональним критерієм 
їх поділяють на такі групи: 

— методи емпіричного дослідження (спостереження, вимірю-
вання, порівняння, експеримент); 

— методи, які використовують на емпіричному і на теоретично-
му рівнях дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і 
дедукція, аналогія, моделювання та ін.); 

— методи теоретичного дослідження (сходження від абстрактно-
го до конкретного, гіпотетико-дедуктивний, системний методи, 
прогнозування, дисперсний аналіз). 
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Кожен із цих методів, попри споріднені особливості, використо-
вує специфічний інструментарій. 

6.1.1. Методи емпіричного рівня дослідження 

Найхарактерніша їх особливість полягає у пізнанні феноменів, їх 
зв'язків і відношень завдяки безпосередньому з'ясуванню їх параме-
трів. 

Спостереження — це метод пізнання дійсності, який ґрунту-
ється на безпосередньому сприйнятті процесів, явищ, об'єктів за до-
помогою органів чуття, без втручання в їх буття дослідника. 

Використання цього методу збагачує науку фактами безпосеред-
ньої дійсності. Полягає він у цілеспрямованому вивченні предметів 
із використанням таких чуттєвих властивостей людини, як відчуття, 
сприйняття, уявлення предметів і явищ дійсності. Спостереження 
дає знання про зовнішні аспекти і властивості об'єкта. Пізнавальни-
ми результатами спостереження є опис мовними засобами предме-
тів і явищ, а також схеми, таблиці, графіки, рисунки, діаграми та ін. 

Результати спостережень виражають за допомогою якісних і по-
рівняльних понять. Якісні поняття („гарячий”, „жовтий”, „великий” 
тощо) характеризують різні властивості предметів, завдяки яким їх 
залучають до певного  класу. Дослідження нових сфер починаються 
із формулювання якісних понять, за допомогою яких класифікують 
предмети сфери дослідження, посилаючись на результати спосте-
режень. 

Вимірювання — це метод представлення властивостей реальних 
об'єктів у вигляді числової величини. Процес вимірювання полягає 
у встановленні величини об'єкта, явища, процесу в порівнянні цієї 
величини з одиницею вимірювання. У розвитку емпіричного пі-
знання вимірювання є його вищим і досконалішим способом. Пере-
хід від спостереження до вимірювання вимагає відповідних прила-
дів та інструментарію, нових понять і припущень. 

Порівняння — це метод пізнання дійсності, покликаний встано-
вити спільні й відмінні параметри між процесами, явищами, об'єк-
тами. Основу цього методу складає порівняння окремих параметрів 
або сукупних ознак досліджуваних об'єктів, встановлення відмінно-
стей і подібностей між ними. 

Широко використовують порівняння для систематизації й кла-
сифікації понять, адже це дає змогу співвіднести невідоме з відо-
мим, пояснити нове через вже наявні поняття і категорії. Роль порі-
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вняння в пізнанні не варто переоцінювати, оскільки воно, як прави-
ло, має поверховий характер, відображаючи лише перші етапи дос-
лідження. Водночас порівняння є передумовою для проведення 
аналогії. У XIX ст. було сформовано порівняльно-історичний метод, 
який головну увагу звертав на історичні аспекти (походження, роз-
виток) схожих та неоднакових ознак тощо. 

Експеримент (лат. experimentum — проба, дослід) — це метод 
пізнання об'єктивної дійсності завдяки науково організованому дос-
ліду, ініціюванню процесів, явищ. Суть цього методу полягає в іні-
ціюванні дослідником процесів і явищ, до яких він має науковий ін-
терес. Він дає змогу з'ясувати конкретні особливості об'єкта науко-
вого інтересу за певних важливих для дослідника умов, які можуть 
бути як штатними, так і штучно організованими і дають змогу спро-
гнозувати його стан, поведінку в різних ситуаціях.  

6.1.2. Методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження 
Сутність їх полягає у зорієнтованості на безпосередню дійсність й 
одночасному використанні абстрактних пізнавальних образів (уяв-
лень, ідей, понять, концепцій), які стосуються цієї дійсності. 

Абстрагування — це метод наукового дослідження, який поля-
гає у мисленому виокремленні суттєвих, істотних ознак, аспектів, 
відношень предмета, процесу, явища. Нерідко досліднику дово-
диться із сукупності ознак, властивостей явища, процесу дійсності 
виокремлювати ті, що становлять для нього інтерес. Таку мислену 
процедуру називають абстрагуванням. 

Процедурно це означає проникнення мислення дослідника вглиб 
об'єкта, з'ясування його сутності, своєрідне його розчленування за-
для пізнання найістотнішого. 

Аналіз і синтез. Ці два мислені процеси органічно взаємопов'я-
зані і взаємозумовлені. 

Аналіз (грец. analysis — розкладання) — це метод мисленого або 
практичного розчленування цілого на частини. Аналіз полягає в ро-
зкладі об'єкта, який досліджується, на складові частини, з'ясуванні 
тенденцій розвитку і способів функціонування з метою їх відносно 
самостійного вивчення. Він є засобом осягнення об'єкта лише тоді, 
коли виокремлює найсуттєвіше в об'єкті. Аналіз формує в дослідни-
ка здатність до структурування об'єкта дослідження, до визначення 
його складових без взаємодії з ним шляхом логічної абстракції. Ві-
діграючи велику роль у пізнанні, аналіз, однак, не дає конкретного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

знання, тобто знання як єдності різноманітного. Це завдання вико-
нує синтез, який є протилежною дією в мисленні. 

Синтез (грец. synthesis — складання) — це метод об'єднання ра-
ніше виокремлених частин у ціле, в якому протиріччя і протилеж-
ність послаблюються або знімаються.  

Внаслідок синтезу з'являється нове утворення, властивостями 
якого є не лише зовнішня сума властивостей компонента, а й ре-
зультат їх взаємопроникнення і взаємовпливу. 

Свого часу німецький філософ Іммануїл Кант (1724— 1804) пи-
сав: „Саме синтез є тим, що, власне, складається з елементів знання 
і об'єднує їх у певний зміст. Тому синтез є перше, на що ми повинні 
звернути увагу, якщо хочемо робити висновки про походження на-
ших знань”. 

Аналіз і синтез як логічні методи пізнання виникли на основі 
практичної діяльності, досвіду людей. Практичне розчленування і 
поєднання речей передували логічному аналізу і синтезу. Розуміння 
діалектичної природи цих протилежностей дає змогу з'ясувати їх 
справжнє місце і значення у русі пізнання до істини. Єдність аналі-
зу і синтезу забезпечує адекватне відображення дійсності у свідо-
мості людини. 

У науковому мисленні аналіз і синтез у кожній галузі досліджень 
конкретизуються і детально розвиваються на основі закономірнос-
тей, які вивчають відповідні науки. Із загального прийому вони мо-
жуть перетворюватися на спеціальний метод дослідження (існують 
конкретні методи математичного, хімічного чи соціального аналі-
зу). Аналітичний метод отримав свій розвиток і в деяких філософ-
ських школах. Те саме стосується і синтезу (в хімії існує такий на-
прям, як органічний синтез). 

Соціальний об'єкт, маючи специфічну за складністю та внутріш-
ньою організацією природу, відкритий для застосування методів 
аналізу і синтезу. Правильно використовуючи їх, дослідник не лише 
пізнає ці об'єкти, а й виробляє у себе здатність до подальшого твор-
чого застосування цих методів. 

Особливість методів індукції та дедукції полягає у переході 
знання про одиничне й окреме у знання про загальне і навпаки. 

Індукція (лат. inductio — наведення) — це метод пізнання, згідно 
з яким на основі висновків про часткове роблять висновки про зага-
льне. Цей метод часто застосовують задля перевірки гіпотез (при-
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пущень). Індукція може бути повною, якщо на підставі властивос-
тей елемента, який належить до певного класу, роблять висновок 
про наявність аналогічних властивостей у всіх елементів цього кла-
су. За неповної індукції роблять висновок про наявність усіх влас-
тивостей в елементів даного класу на підставі наявності лише де-
яких властивостей елементів цього класу. Індукція нерозривно по-
в'язана з дедукцією. 

Дедукція (лат. deductio — відводжу, виводжу) — це метод пі-
знання, заснований на висновках від загального до часткового (осо-
бливого). Реалізується вона як виведення певних тверджень (вірогі-
дних висновків) на основі вихідних положень. Відповідно теорії на-
зивають дедуктивними. 

Якщо недоліком індукції є неможливість за її допомогою чітко 
обґрунтувати загальне, адже розглядається лише частина сукупнос-
ті, то недоліком дедукції вважають неможливість чіткого обґрунту-
вання загальної передумови. 

Аналогія (грец. analogia — відповідність, подібність, схожість) 
— це метод пізнання, заснований на перенесенні однієї або кількох 
характеристик із відомого явища на невідоме. Суттєвою особливіс-
тю цього методу пізнання вважають конструювання висновків про 
можливу подібність предметів за одними ознаками на підставі їх 
подібності за іншими ознаками. 

У загальній формі висновок за аналогією записують так: якщо А 
і В мають спільні риси, водночас А має рису „с”, то і В має рису „с”. 
Аналогія є своєрідним випадком індукції. Вона важлива при вису-
ванні припущень, при отриманні нового знання. Більшість відкрит-
тів у політичній економії було зроблено за аналогією. Ф. Кене, на-
приклад, запропонував цікаву аналогію між кровообігом у людсь-
кому організмі та рухом товарних і грошових потоків у соціальному 
організмі. Це дало йому змогу сформулювати першу макроекономі-
чну модель відтворення. Вивчення механічної рівноваги підказало 
А. Курно ідею економічної рівноваги. Усе це свідчить, що аналогія 
відіграє значну роль у народженні нових ідей і формулюванні гіпо-
тез та полегшує розуміння складних процесів, виступаючи основою 
наукового моделювання. Нерідко аналогія сприяє влучному форму-
люванню проблеми і визначенню напряму дослідження. 

Моделювання (франц. modeler — ліпити, формувати) — це ме-
тод пізнання явищ і процесів, що грунтується на заміні, теоретичній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

або експериментальній, об'єкта досліджень (оригінала) подібним на 
нього (моделлю). Застосовують цей метод пізнання, якщо безпосе-
реднє вивчення предметів, процесів, явищ неможливе або недоціль-
не. Використання цього методу дає змогу пізнавати начебто недо-
ступні процеси і явища, більш наочно уявляти, «наближувати» їх до 
дослідника. Наука послуговується ним ще з часів Галілео Галілея та 
Ісака Ньютона. 

6.1.3. Методи теоретичного дослідження 

Особливість теоретичного дослідження полягає у використанні 
абстрактних уявлень, ідей, положень, концепцій, які мають безпо-
середнє відношення до процесу практичного пізнання. Найчастіше 
у процесі теоретичного пізнання в наукових дослідженнях викорис-
товують метод сходження від абстрактного до конкретного, гіпоте-
тико-дедуктивний, системний методи. 

Метод сходження від абстрактного до конкретного. Схо-
дження від абстрактного до конкретного є загальною формою руху 
наукового пізнання, відтворенням дійсності у мисленні. Згідно з 
цим методом у процесі пізнання виокремлюють два відносно самос-
тійні етапи. На першому відбувається перехід від чуттєво-
конкретного, від конкретного у дійсності до його абстрактних ви-
значень. Єдиний об'єкт розчленовується, описується за допомогою 
багатьох понять і суджень. Він перетворюється на сукупність зафік-
сованих мисленням абстракцій, визначень. Другий етап є рухом від 
абстрактного до конкретного. Суть його полягає у прямуванні дум-
ки від абстрактних визначень об'єкта, тобто від абстрактного в пі-
знанні, до конкретного. На цьому етапі немовби відновлюється ви-
хідна цілісність об'єкта, він відтворюється у всьому своєму різно-
манітті — але вже у мисленні. 

Обидва ці етапи пізнання тісно взаємопов'язані. Рух від абстрак-
тного до конкретного неможливий без попереднього „анатоміюван-
ня” об'єкта думкою, без сходження від конкретного у дійсності до 
абстрактних його визначень. Тому можна припустити, що цей ме-
тод є процесом пізнання, згідно з яким мислення сходить від конк-
ретного у дійсності до абстрактного у мисленні, а від нього — до 
конкретного у мисленні. 

Гіпотетико-дедуктивний метод. Використовують його як ін-
струмент обґрунтування готового, існуючого знання. За його допо-
могою можна виводити наслідки з гіпотез і перевіряти їх за допомо-
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гою фактів. Але шлях до таких гіпотез, ініційованість їх фактами, 
пояснення їх залишаються поза межами цього методу. Дедукція є 
лише логічним механізмом передування і перетворення інформації, 
оскільки переносить сутнісне значення вихідних міркувань на ви-
сновки. 

Використання гіпотетико-дедуктивного методу в суспільних на-
уках, які переважно належать до описових, на відміну від природ-
ничих наук, пов'язане з певними труднощами, оскільки в них не ви-
окремлені найважливіші узагальнення і факти з багатьох інших, 
другорядних, а основні гіпотези не відділені від похідних гіпотез, не 
виявлені логічні відношення між окремими групами гіпотез. Нега-
тивно позначається на цьому і дуже велика кількість гіпотез. 

Системний метод. Ґрунтується на ідеї про те, що навколишня 
дійсність є єдиним цілим, речі і явища пов'язані одне з одним бага-
тьма відношеннями. Системному методу властивий розгляд певної 
сукупності об'єктів (матеріальних або ідеальних), у процесі якого 
з'ясовується, що їх взаємозв'язок і взаємодія спричинюють виник-
нення нових інтегративних властивостей системи, відсутніх у її 
складових. У кожному конкретному випадку для характеристики 
системи необхідно виявити механізм, з допомогою якого здійсню-
ється взаємодія між елементами системних властивостей. Так, для 
появи ринку потрібен систематичний обмін товарами, який супро-
воджується встановленням регулятивного цінового механізму. 

Кожна система взаємодіє з тілами, явищами і подіями, які ото-
чують її і певним чином впливають на перебіг процесів у ній. Тому 
дослідження системи буде неповним без врахування її зовнішнього 
середовища. Часто вплив цього середовища буває настільки істот-
ним, що еволюцію системи потрібно розглядати в тісному зв'язку з 
еволюцією самого середовища. 

Системи класифікують за різними ознаками. Наприклад, розріз-
няють системи матеріальні та ідеальні. До матеріальних належать 
системи живої і неживої природи й соціальні системи, які існують 
незалежно від суб'єкта. Ідеальні системи відносно правильно відо-
бражають властивості і закономірності об'єктивно існуючих у при-
роді й суспільстві матеріальних систем. Типовим прикладом ідеаль-
ної системи є наукова теорія, яка дає цілісне відображення конкрет-
ної галузі об'єктивного світу. 
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З точки зору взаємодії з навколишнім середовищем системи мо-
жуть бути відкритими і закритими.  

6.2.  Спеціальні методи наукових досліджень 

Прогнозування — це сукупність засобів і прийомів мислення, 
що дають змогу на основі аналізу ретроспективних, екзогенних (зо-
внішніх) та ендогенних (внутрішніх) даних, а також їх змін у пев-
ному періоді часу вивести судження певної достовірності стосовно 
майбутнього розвитку об'єкта. Як метод наукового пізнання він по-
лягає у передбаченні майбутнього етапу процесу, явища, предмета 
на підставі аналізу його минулого і сучасного. 

Методи прогнозування класифікують за різними ознаками. До 
найважливіших належать ступінь формалізації, загальний принцип 
дії, засіб отримання прогнозної інформації. 

Більшість класифікаційних схем виокремлюють серед методів 
прогнозування метод екстраполяції, метод експертних оцінок. 

Дисперсійний аналіз. Користуються цим методом для оціню-
вання впливу різних факторів на результат експерименту, плану-
вання аналогічних експериментів. Започаткований він англійським 
математиком Р. Фішером для оброблення результатів агрономічних 
дослідів, метою яких було з'ясування умов отримання максимально-
го врожаю різних сортів сільськогосподарських культур. Сам тер-
мін «дисперсійний аналіз» було застосовано пізніше. 

За кількістю факторів, вплив яких досліджується, розрізняють 
однофакторний і багатофакторний дисперсійний аналіз. 

Кореляція і регресія.  Застосування цих методів спричинене не-
обхідністю розглядати природні та суспільні явища у взаємозв'язку 
і постійній зміні. Поняття „кореляція” (лат. correlatio — співвідно-
шення, взаємозв'язок) і „регресія” (лат. regressio — рух назад) були 
запроваджені у науковий вжиток в середині XIX ст.  

Суть методу кореляції полягає у встановленні кореляційної за-
лежності між двома змінними величинами, яка виявляє себе як фун-
кціональна залежність між значеннями однієї з них і умовним мате-
матичним очікуванням іншої. 

Регресійним аналізом називають встановлення форми залежності 
між змінними, оцінювання функції регресії, невідомих значень 
(прогноз значень) залежної змінної. Наприклад, явище „регресії до 
середнього” відкрив Ф. Гальтон у процесі вивчення залежності між 
зростом батьків і їх дітей, переконавшись, що зріст дітей, які наро-
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дилися у дуже високих батьків, має тенденцію наближення до сере-
дньої величини. 

Факторний аналіз. Основним його завданням є перехід від пер-
винної системи багатьох взаємопов'язаних факторів Х1, Х2, ..., Хm до 
відносно малої кількості латентних (прихованих) факторів F1, F2, .... 
Fk, k<m. Наприклад, продуктивність праці на підприємствах зале-
жить від багатьох взаємопов'язаних факторів (рівня освіченості 
співробітників, коефіцієнта зміни обладнання, електроозброєності 
праці, термінів експлуатації обладнання тощо). Факторний аналіз 
дає змогу встановити вплив на динаміку продуктивності праці уза-
гальнених факторів (наприклад, розміру підприємства, рівня органі-
зації праці, характеру продукції), які безпосередньо не спостеріга-
лись. 

Кластерний аналіз. Цей метод передбачає розподіл певної су-
купності об'єктів на групи «схожих» об'єктів, які називають класте-
рами (грец. klaostos - зламаний, потрощений), так, щоб об'єкти од-
ного класу перебували «близько» один до одного, а об'єкти різних 
класів — на відносно віддалених відстанях. 

Існують й інші спеціальні методи наукових досліджень. В еко-
номічній науці найчастіше використовують математичні моделі й 
методи, які спрямовані на формалізацію складних економічних 
процесів і взаємозв'язків, надання їм кількісного виразу через від-
повідні параметри. Будь-яке наукове дослідження, як і наука зага-
лом, спирається на теорію, факти і методи досліджень. Цим обумо-
влюється роль методології і методів наукових досліджень у пізнанні 
навколишньої дійсності. 

Змістовий модуль 3. Сучасні системи математичної обробки ін-
формації. Система Mathcad 

Тема 7. Сучасні системи математичної обробки  
інформації. Система Mathcad.  

Програмування в середовищі Mathcad 

7.1. Сучасні системи математичної обробки інформації. 
Система Mathcad 

З появою персональних комп’ютерів змінилося поняття про ін-
струмент інженерів і науковців для розрахунків: логарифмічні лі-
нійки, чотиризначні математичні таблиці та механічні й електричні 
арифмометри поступилися місцем електронним калькуляторам, а ті, 
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своєю чергою, - персональним комп‘ютерам зі спеціальними мате-
матичними пакетами. Чому їм, а не мовам програмування, віддаєть-
ся перевага? Пояснення просте: маючи такий пакет (програму) ко-
ристувач (інженер чи дослідник) вже не займається вибором число-
вого методу, складанням на його основі працездатного алгоритму, 
за яким писатиметься програма (вибір мови програмування також є 
важливою проблемою в розв‘язуванні задач). У математичних паке-
тах це реалізовано простіше – задача подається звичним, природним 
способом (як прийнято в математиці), а за все інше (методи, алго-
ритми розв‘язування) подбали творці пакета. 

Одним з таких математичних пакетів є  Mathcad (скорочення 
cad означає - Сomputer Aided Design, тобто проектування із засто-
суванням комп‘ютерів), який у звичній математичній формі подан-
ня задачі дає змогу розв‘язувати різноманітні задачі: знаходити ко-
рені рівняння, розв‘язувати системи лінійних чи нелінійних рівнянь, 
знаходити означені інтеграли та похідні, будувати різноманітні 2- і 
3-вимірні графіки, опрацьовувати вектори і матриці, працювати з 
дійсними та комплексними числами тощо. За свої можливості пакет  
Mathcad отримав назву наукового суперкалькулятора. 

Починаючи з версії 3.0 Mathcad працює винятково в середовищі 
Windows і тепер містить аналітичне ядро (за ліцензією фірми 
Maple), яке дає змогу виконувати різноманітні аналітичні перетво-
рення: 

• розкриття символьних виразів та їх спрощення; 
• символьне інтегрування та диференціювання; 
• аналітичне розв‘язування рівнянь; 
• символьні матричні операції; 
• прямі та обернені перетворення Фур‘є і Лапласа тощо. 
З кожною наступною версією можливості пакета зростають: до-

далися функції для розв‘язування систем диференціальних рівнянь 
(починаючи з версії 5), введені структуровані конструкції для реалі-
зації алгоритмів ( у версіях Professional починаючи з 6.0), додана 
можливість роботи в Internet тощо. 

Система Mathcad містить декілька інтегрованих між собою ком-
понентів. А саме: 

− потужний текстовий редактор, який дозволяє вводити, 
редагувати, та форматувати як текст, так і математичні вирази; 
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− обчислювальний процесор, який може виконувати розрахунки 
за формулами, використовуючи вбудовані чисельні методи; 

− символьний процесор, який дозволяє проводити аналітичні 
обчислення і який, фактично, є системою штучного інтелекту; 

− величезне сховище довідкової інформації, як математичної, 
так і інженерної, оформленої у вигляді інтерактивної електронної 
книги. 

Особливою відмінною рисою Mathcad від інших сучасних ма-
тематичних пакетів є його побудова за принципом WYSIWYG 
(What You See Is What You Get –“що бачите, те і отримаєте”). 
Розробники Mathcad зробили все можливе, щоб користувач, який 
не знає мови програмування( а таких більшість серед вчених та ін-
женерів), міг в достатній мірі приєднатися до досягнень сучасної 
обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій. 

7.2. Інтерфейс користувача. Панелі інструментів. 
Довідкова інформація 

Вікно системи Mathcad має ту ж структуру, що і більшість дода-
тків Windows: рядок заголовку, рядок меню, панелі інструментів, 
робоча область. У версії Mathcad 13 розробники передбачили спе-
ціальну область вікна Mathcad, яка називається Trace Window (Ві-
кно відладки). В нижній частині вікна знаходиться рядок стану. 
Отже, інтерфейс користувача системи Mathcad схожий на інші до-
датки Windows, і , враховуючи Ваше знайомство з текстовими реда-
кторами, Ви інтуїтивно зрозумієте призначення більшості кнопок на 
панелях інструментів. В системі Mathcad є потужний засіб для вве-
дення та редагування математичних символів – панель інструментів 
Math. За допомогою цієї панелі а, також, за допомогою ряду допо-
міжних панелей досить зручно вводити рівняння, системи рівнянь, 
різні математичні символи, формули.  

Назвемо основні складові інтерфейсу користувача Mathcad: 
• рядок меню; 
• панелі інструментів Standart (Стандартная), Formatting 

(Форматирование), Resourses (Ресурсы), Debug (Отладка), 
Controls (Элементы управления); 

• панель інстументів Math (Математика)  та доступні через 
неї додаткові математичні панелі інструментів; 

• робоча область (Worksheet); 
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• допоміжне вікно Trace Window (Окно отладки); 
• рядок стану; 
• вікна діалогу; 
• спливаючі або контекстні меню; 
• вікна ресурсів Mathcad з вбудованими прикладами та 

додатковою інформацією. 
Панель Math призначена для виклику на екран ще дев’яти пане-

лей, за допомогою яких відбувається вставка математичних опера-
цій в документ. В попередніх версіях Mathcad  ці панелі називалися 
палітрами або набірними панелями. 

Довідкова інформація 
Разом із системою Mathcad поставляється декілька джерел дові-

дкової інформації, доступ до яких здійснюється за допомогою меню 
Help (Справка). 

Довідкові системи з питань використання Mathcad: 
• Mathcad Help (Справка) – система довідки або технічної 

підтримки; 
• What’s This (Что это такое) – контекстно-залежна 

інтерактивна довідка; 
• Developer’s Reference (Справка для разработчиков) – 

додаткові розділи довідки для розробників власних самостійних 
додатків мовою Mathcad; 

• Author’s Reference (Справка для авторов) – додаткові 
розділи довідки для авторів, які розробляють власні електронні 
книги Mathcad. 

Ресурси Mathcad – додаткові матеріали, організовані в 
специфічному форматі електронних книг Mathcad  з розв’язком 
математичних  прикладів: 

• Tutorials (Учебники) – бібліотека електронних книг 
Mathcad з прикладами, які побудовані у формі навчаючих курсів; 

• QuickSheets (Быстрые шпаргалки) – велика кількість 
документів Mathcad, які організовані у вигляді електронної книги 
та  які зручно використовувати як шаблон для власних розрахунків; 

• Reference Tables (Справочный стол) – фізичні та 
інженерні таблиці , які містять перелік фундаментальних констант, 
одиниць виміру, різних параметрів речовин; 
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• E-Books (Электронные книги) – доступ до існуючих 
бібліотек документів користувача, прикладів, а також до 
вбудованих електронних книг, які присвячені розширенням 
Mathcad. 

Mathcad в мережі Internet: 
• User Forums (Форумы) – підключення до спеціального  

Інтернет-сервісу компанії Mathsoft , яке дає можливість 
користувачам Mathcad спілкуватися між собою, обмінюватися 
програмами та отримувати поради ( як один від одного, так і від 
розробників); 

• Mathcad.com - перехід на офіційний сайт Mathcad; 
• Mathcad Update (Обновление Mathcad) – перевірка сайту 

фірми Mathsoft на наявність оновлень Mathcad; 
• About Mathcad (О программе) – вивід інформаційного 

вікна про версію системи Mathcad та її розробників; 
• Register Mathcad (Зарегистрировать Mathcad) – 

реєстрація програми через Internet. 

7.3. Прийоми роботи з Mathcad 

Робота з областями в Mathcad 
Після запуску Mathcad на екрані з’являється чистий робочий 

аркуш (документ), у будь-яке місце якого ви можете вводити 
математичні вирази, текст, графіки. 

Кожне рівняння, текстовий абзац або графік у робочому аркуші 
MathCad  є окремим об’єктом, який називається областю. 
Розрізняють: 

• текстову область (Вставка/ Текстовая область  або 
Insert/Text region); 

• формульну область, введення формули починається від 
знаку хрестоподібного курсора +; 

• графічну область. 
Оператори чисельного та символьного виведення 

Для того, щоб виконати прості розрахунки за формулами, 
необхідно виконати такі дії: 

1. Визначити місце в документі, де повинен з’явитися вираз, 
клацнувши мишою у відповідній точці документа . 

2. Ввести ліву частину виразу. 
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3. Ввести знак чисельної рівності = або символьної рівності  
(комбінація клавіш <CTRL>+<.>). В першому випадку буде 
обчислено чисельне значення виразу, а в другому  (якщо це 
можливо) - аналітичне. 

Важливо зауважити, що, за замовчуванням, обчислення в 
документі виконуються в режимі реального часу, тобто як тільки 
користувач вводить у формулу оператор чисельної або символьної 
рівності, Mathcad намагається обчислити цей вираз. 

Математичні вирази та вбудовані функції 
 Щоб ввести вбудовану функцію у вираз, необхідно: 
1. Визначити місце у виразі, куди потрібно вставити функцію. 
2. Натисніть кнопку з написом  f(x) на стандартній панелі 

інструментів. 
3. В списку  Function Kategor (Категорія функции) вікна 

діалогу  Insert Function (Вставить функцию)  виберіть категорію, 
до якої належить функція. 

4. В списку Function Name (Имя функции) виберіть ім’я 
вбудованої функції. 

5. Натисніть кнопку ОК – функція появиться в документі. 
6. Введіть аргументи в місцезаповнювач, який позначається 

чорним прямокутником. 
В результаті виконання цих дій ми отримаємо вираз, для 

отримання значення якого необхідно ввести знак чисельної або 
символьної рівності. 

Не кожен символ можна ввести з клавіатури. Наприклад, знак 
інтеграла або знак суми, добутку тощо. Для цього в Mathcad  є 
спеціальні панелі інструментів, дуже схожі на засоби редактора 
формул Microsoft Word. Одна із них – панель інструментів Math 
(Математика). Вона містить інструменти для вставки в документи 
виключно математичних об’єктів (операторів, графіків, елементів 
програм тощо). Панель містить дев’ять кнопок, натискання на 
кожну з них відкриває ще одну панель інструментів. За допомогою 
цих дев’яти панелей можна вставляти  в документи Mathcad  різні 
об’єкти. 
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  - Calculator (Калькулятор) – для вставки основних 
математичних операцій; 

  - Graph (График)- для вставки графіків; 

  -  Matrix (Матрица) – для вставки матриць та матричних 
операторів; 

  -  Evaluation (Выражения) – для вставки операторів 
управління обчисленнями; 

  - Calculus (Вычисления) – для вставки операторів 
інтегрування, диференціювання, сумування; 

  - Boolean (Булевы операторы) - для вставки логічних 
операторів; 

 - Programming (Программирование) - для програмування 
засобами Mathcad; 

 - Greek (Греческие символы) – для вставки грецьких 
символів; 

 - Symbolic (Символика) – для вставки символьних 
операторів. 

Більшість математичних виразів можна ввести виключно за 
допомогою панелі Calculator (Калькулятор), не користуючись 
клавіатурою.  
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Змінні та оператор присвоєння 
Для того, щоб присвоїти деякій змінній значення, необхідно вве-

сти вираз типу  1:=x   . 
Щоб обчислити значення виразу за допомогою оператора чисе-

льного виведення, потрібно виконати: 
   1:=x  

( ) 365
22 =+x  

В системі Mathcad  є оператор глобального присвоєння   . 
Глобальна змінна буде доступна в будь-якій частині документа. У 
випадку символьних обчислень знак рівності замінюємо на знак си-

мвольних обчислень (панель Evaluation або панель Symbol-
ic) : 

 
 

 
 
 

Типи чисел 
Дійсні числа. Будь-який вираз, який починається з цифри, 

Mathcad  інтерпретує як число. Тому для введення числа просто 
почніть його набирати на клавіатурі. Наприклад: 

 1000:=a    3474.1:=b    1.3124:=c     5102145: −⋅⋅=d  
Комплексні числа.  Більшість операцій в середовищі Mathcad за 

замовчуванням виконуються над комплексними числами. 
5.02: += ia           ia 25.0 +=                       

ieb 277.1: ⋅=         ib 609.1737.0 +−=  
 1225: += jc         jc 2512 +=                                    
Вбудовані константи. Деякі імена в Mathcad зарезервовані під 

системні змінні, які називаються вбудованими константами (built-in 
constants). Вбудовані константи поділяються на два типи: матема-
тичні (які зберігають значення деяких загальновживаних спеціаль-
них математичних символів) та системні (які визначають роботу 
більшості чисельних алгоритмів, реалізованих в MathCad). 
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Математичні константи 
∞ - символ нескінченності (Ctrl+Shift+Z); 
e – основа натурального логарифму; 
π - число ПІ  (Ctrl+Shift+Р); 
i, j – уявна одиниця; 
% - символ відсотка, еквівалентний 0,01; 
Значення математичних констант: 

∞  = 307101⋅  ;   е=2.718 ; π=3.142 ;   і=і;    j=j ;    %=0.01 . 

Системні змінні 
TOL – точність чисельних методів; 
CTOL – точність виконання виразів(використовується в деяких чи-
сельних методах); 
ORIGIN – номер початкового індексу в масивах і стрічкових змін-
них; 
PRNPRECISION – установка формату даних при виведенні у файл; 
PRNCOLWIDTH – установка формату стовпця при виведенні у 
файл; 
CWD – стрічкове представлення шляху до поточної робочої папки. 

Стрічкові змінні 
Стрічка – це будь-яка послідовність символів, взята в лапки. На-

приклад,  
s:=”Привіт, ” 

s=Привіт,  

concat(s,”Рівне!”)=”Привіт, Рівне!” 

Введення та редагування формул. 
Елементи інтерфейсу редактора формул 

 Елементами інтерфейсу редактора формул є: 
1) вказівник миші 

2) курсор. Є три види курсору: 
a)  курсор вводу – хрест червоного кольору, відмічає порожнє 

місце в документі , куди можна ввести текст або формулу; 
b) лінії введення – горизонтальна та вертикальна лінії синього 

кольору ; 
c) лінія введення тексту – червона  вертикальна лінія; 

3) місцезаповнювачі: 
           а)    місцезаповнювач символу;  
           б)    місцезаповнювач оператора. 
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Переміщення ліній вводу всередині формули 
Є два способи: 
1) клацаючи мишею в потрібному місці; 
2) використовуючи стрілки, пробіл та клавішу <Ins> . 
Стрілки переводять лінії вводу вгору, вниз, вліво, вправо.  <Ins> 

- переводить вертикальну лінію вводу з одного кінця на  протилеж-
ний. Пробіл призначений для виділення різних частин формул ліні-
ями вводу. Якщо раз за разом натискати клавішу пробіл у формулі, 
то лінії вводу будуть циклічно змінювати своє розташування. Отже, 
комбінації клавіш зі стрілками і пробіл дозволяють легко переміща-
тися всередині формули. Інколи помістити лінію вводу в потрібне 
місце у формулі за допомогою вказівника миші непросто. Тому в 
MathCad для цього краще використовувати клавіатуру.  

Редагування формул 
Вставка оператора. Послідовність вставки оператора у форму-

лу така: 
1) помістіть лінії вводу на частину формули, яка повинна 

стати першим операндом 
2) введіть оператор, натиснувши кнопку  на панелі інструме-

нтів або комбінацію клавіш. 
Для того, щоб вставити оператор не після , а перед частиною фо-

рмули, виділеної лініями вводу, натисніть перед його введенням 
клавішу <Ins>, яка пересуне лінію вводу вперед. 

Вилучення частини формули 
Щоб вилучити частину формули, необхідно: 
1) виділити її; 
2) натиснути клавішу <Del>; 
3) крім того, можна вилучити частину формули, помістивши 

її перед вертикальною лінією вводу та натиснувши клавішу <Back-
Space>. 

Є ще один спосіб вилучення частини формули: виділіть потрібну 
частину формули, а потім натисніть комбінацію клавіш <Ctrl> + 
<X>. В цьому випадку частина формули вирізається та поміщається 
в буфер обміну. Цей спосіб зручний тоді, коли вилучений фрагмент 
формули може використовуватися в подальшому. 
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7.4. Алгебричні обчислення 
Кожен оператор в Mathcad означає деяку математичну дію у ви-

гляді символу. Символ будь-якого оператора  вводиться в потрібне 
місце документа одним із двох способів: 

• натисканням відповідної клавіші на клавіатурі; 
• натисканням вказівника миші на відповідну кнопку на одній 

із математичних панелей . 
Розглянемо більш детально дію операторів MathCad.  

Арифметичні оператори 
Оператори, які означають основні арифметичні дії, вводяться з 

панелі Calculator: 
• додавання та віднімання; 
• множення та ділення;  
• обчислення факторіалу; 
• обчислення модуля числа; 
• обчислення квадратного кореня; 
• обчислення кореня n-го степеня; 
• піднесення числа x до степеня y; 
• зміна пріоритету виконання операцій: дужки. 

Обчислювальні оператори 
Обчислювальні оператори вставляються в документи за допомо-

гою панелі Calculus. Після натискання будь-якої кнопки панелі в 
документі з’являється символ відповідної математичної дії з декіль-
кома місцезаповнювачами. Кількість та розташування місцезапов-
нювачів визначається типом оператора і повністю відповідає їх за-
гальноприйнятому математичному запису. Наприклад, при вставці  
оператора суми  необхідно задати чотири величини: змінну, по якій 
потрібно провести сумування, нижню та верхню межі сумування, а 
також сам вираз, який буде розміщений під знаком суми. 

Після введення будь-якого обчислювального оператора є можли-
вість обчислити його значення чисельно натисканням клавіші <=>, 
або аналітично за допомогою оператора символьного виведення. 

Логічні оператори 
Результатом дії логічних операторів є тільки числа 1 (якщо логі-

чний вираз істинний) та 0 (якщо логічний вираз хибний): 
• більше (>); 
• менше (<); 
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• більше або дорівнює (>=); 
• менше або дорівнює (<=); 
• дорівнює (=); 
• не дорівнює (< >); 
• і (and); 
• або (or); 
• заперечення (not). 

Матричні оператори 
Матричні оператори призначені для виконання дій над матриця-

ми та векторами. Для того, щоб вставити матрицю в документ 
MathCad, необхідно: 

1. Натиснути кнопку Matrix or Vector (Матрица или вектор) 
на панелі Matrix (Матрица) , або клавіші <Ctrl>+<M>, або вибе-
ріть пункт меню Insert/Matrix (Вставка/Матрица). 

2. У вікні діалогу Insert Matrix (Вставка матрицы) задайте 
ціле число стовпців та рядків матриці, яку хочете створити. 

3. Натисніть кнопку ОК або Insert (Вставить) – в результаті в 
документ буде вставлена заготовка матриці з визначеним числом 
рядків та стовпців. 

4. Введіть значення в місцезаповнювачі елементів матриці. 
Переходити від одного елемента матриці до іншого можна за допо-
могою вказівника миші або клавіш із стрілками. 

Оператори виразу 
Обчислювальні оператори згруповані на панелі Evaluation (Вы-

числения). Це: 
• чисельне виведення (=); 
• символьне виведення (→); 
• присвоєння (:=); 
• глобальне присвоєння (≡). 
Mathcad містить велику кількість вбудованих функцій. Ми не 

будемо детально розглядати всі функції , а лише перерахуємо їх ос-
новні типи. 

Елементарні функції 
Сюди відносяться добре відомі групи стандартних функцій: 

• Exponential and logarithmic function (експонента і логарифми); 
• Complex (Комплексні); 
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• Trigonometric (Тригонометричні); 
• Invers trig (Обернені тригонометричні); 
• Hyperbolic (Гіперболічні); 
• Invers hyperbolic (Обернені гіперболічні). 

Допоміжні функції 
MathCad має ряд допоміжних функцій, які в багатьох ситуаціях 

полегшують обчислення: 
• Discontinuous (Розривні функції); 
• Round-off-and truncation (Скорочення та заокруглення); 
• Sorting (Сортування); 
• Strings (Рядкові); 
• Finance functions (Фінансові); 
• Coordinate transform (Перетворення координат); 
• Conditional (Умови); 
• Expression type (Типу виразу). 

Спеціальні функції 
В Mathcad вбудовано множину різних математичних функцій, 

які поповнюються від версії до версії. Спеціальні функції в 
Mathcad розбиті на декілька груп: 

• Bessel (Функції Бесселя); 
• Error function and complementary error function (Інтеграли 

помилок); 
• Special function (Решта спеціальні функції). 
В системі Mathcad алгебричні обчислення виконуються, голов-

ним чином, аналітично. Як не дивно, але більшість користувачів 
Mathcad не дуже добре проінформовані про ці можливості, тоді як 
вони могли би суттєво зекономити свій час і сили, затрачені на ви-
конання всіляких перетворень  математичних виразів. 

Символьні обчислення 
Символьні обчислення в Mathcad можна виконувати: 
• за допомогою команд меню; 
• за допомогою оператора символьного виводу →, ключових 

слів символьного процесора та звичайних формул. 
Перший спосіб більш зручний тоді, коли потрібно швидко отри-

мати аналітичний результат для одноразового використання, не 
зберігаючи хід обчислень. Другий спосіб дозволяє записувати вира-
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зи в традиційній математичній формі і зберігати символьні обчис-
лення в документах Mathсad. Символьний процесор Mathсad може 
виконувати основні алгебричні перетворення, такі, як спрощення 
виразів, розкладання їх на множники, символьне обчислення суми 
та добутку. 

Для символьних обчислень за допомогою команд призначено го-
ловне меню Symbolics ( Символіка) , яке об’єднує математичні опе-
рації, які Mathсad  вміє виконувати аналітично.  

Для реалізації другого способу використовуються всі засоби 
Mathсad , наприклад, панелі Calculator, Evaluation тощо, та спеціа-
льна математична панель SymbolicsKeyword Toolbar ( Панель сим-
воліки). На цій панелі знаходяться кнопки, які відповідають специ-
фічним командам символьних перетворень.  

 
Розглянемо обидва типи символьних обчислень на простому 

прикладі розкладання на множники виразу )4cos( x⋅ .  
Перший спосіб.  

1. Введіть вираз )4cos( x⋅ . 
2. Виділіть його повністю. 
3. Виберіть в головному меню пункти  Symbolics/Expand (Сим-

волика/Разложить). 
Після цього результат розкладання виразу появиться нижче у ви-

гляді ще одного рядка. 
Другий спосіб.  
1. Введіть вираз )4cos( x⋅ . 
2. Натисніть кнопку Expand (Разложить) на панелі Symbolics 

(Символика) . 
3. Введіть в місце заповнювач після слова expand ім’я змінної x 

або натисніть клавішу <Del>, щоб вилучити місцезаповнювач. 
4. Введіть оператор символьного виводу →. 
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5. Натисніть клавішу <Enter> або просто клацніть мишею за 
межами виразу. 

Не кожен вираз піддається аналітичним перетворенням. Якщо 
так, то (або задача зовсім не має аналітичного розв’язку, або вона є 
надто складною для символьного процесора Mathcad) як результат, 
виводиться початковий вираз. 

Спрощення виразів 
Символьний процесор Mathcad перетворює вирази таким чином, 

що вони набувають більш простішого вигляду. При цьому викорис-
товуються різні арифметичні формули, зведення подібних доданків, 
тригонометричні тотожності, перерахунок обернених функцій та ін. 
Щоб спростити вираз за допомогою меню, необхідно: 
1. Ввести вираз. 
2. Виділити вираз повністю або його частину, яку необхідно спрос-

тити. 
3. Вибрати команду Symbolics/Simplify (Символика/Упростить). 

Для спрощення виразів за допомогою оператора символьного 
виводу використовується ключове слово simplify . Якщо деяким 
змінним, які входять до виразу, раніше були присвоєні деякі зна-
чення, то вони будуть підставлені у вираз при виконанні символь-
ного виводу.  

Приклад 1. Спрощення виразу  

 
Приклад 2. Спрощення виразу з підстановкою значень змінних 
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Приклад 3. Спрощення виразу з числами 

 
Найбільш яскравим прикладом можливостей символьного про-

цесора Mathcad є аналітичне обчислення границь, похідних, інтег-
ралів, розкладання в ряди, обчислення сум та добутків, а також 
розв’язування алгебричних рівнянь. Всі ці операції , при виконанні 
їх засобами меню Symbolics (Символика), знаходяться в його під-
меню Variable (Переменная). Відповідно, вимагається попереднє 
виділення у виразі змінної, відносно якої буде виконуватись опера-
ція. Для виділення змінної достатньо помістити її між лініями вво-
ду, але для більшої наочності краще виділити її чорним кольором 
шляхом протягування вказівника миші через потрібну частину ви-
разу.  

Приклад 4. Приклади обчислення границь 

      
Для того, щоб обчислити аналітично скінченні або нескінченні 

суму або добуток, необхідно: 
• ввести  вираз, використовуючи панель  Calculus (Вычисле-

ния) для вставки відповідних символів суми і добутку; 
• виберіть команду Symbolics/Simplify (Символи-

ка/Упростить) або  введіть оператор символьного виводу →. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

Приклад 5. Приклади символьного та чисельного обчислення   
сум та добутків 

 
Обчислення виразів з плаваючою крапкою 

Для організації обчислень з плаваючою крапкою передбачене 
спеціальне ключове слово float, яке вводиться з панелі Symbolic 
(Символика) разом із значенням точності виводу результату з пла-
ваючою крапкою. 

 
7.5. Обчислення похідної, первісної та означеного інтеграла 

Операція диференціювання реалізована в MathCad як в чисель-
ній, так і в аналітичній формах. На відміну від всіх інших операцій, 
символьне диференціювання виконується успішно для більшості 
аналітично заданих функцій.  

Для того, щоб аналітично знайти похідну функції f(x) в 
MathCad, необхідно: 

1. Задати функцію f(x). 
2. Ввести оператор диференціювання за допомогою натискання 

кнопки Derivative (Производная) на панелі Calculus (Вычис-
ления)  або ввести з клавіатури знак запитання <?>. 
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3. В місцезаповнювачі оператора диференціювання ввести фун-
кцію f(x) та ім’я аргумента x. 

4. Ввести оператор символьного обчислення →, або виконати 
операцію simplify, вибравши її на математичній панелі Sym-

bolic , та натиснути клавішу Enter. 

Приклад 6. Приклад аналітичного диференціювання 

 
Щоб аналітично продиференціювати вираз за деякою змінною  

за допомогою меню, необхідно виділити у виразі цю змінну та виб-
рати команду  Symbolics/Variable/Differetiate (Символика/ Пере-
менная/ Дифференцировать). 

Чисельне диференціювання 
Для того, щоб чисельно продиференціювати функцію f(x) в точ-

ці, потрібно використати оператор чисельного виводу: 
1. Задати точку x, в якій буде обчислена похідна, наприклад 

x:=0.1 . 
2. Ввести оператор диференціювання і звичним чином заповни-

ти місцезаповнювачі. 
3. Ввести оператор чисельного виводу результату (=). 

Приклад 7. Приклад чисельного  диференціювання функції в  точці. 

 
Обчислення означеного  інтеграла 

Інтегрування, як і диференціювання, і як більшість інших мате-
матичних дій, влаштовано в Mathсad  за принципом  “як пишеться, 
так і вводиться” . Щоб обчислити означений інтеграл, необхідно 
ввести звичну математичну форму в документ за допомогою панелі 
Calculus (Вычисления) , на якій натиснути кнопку із значком інтег-
рала або введенням з клавіатури комбінації клавіш <Shift>+<7> , 
або символа <&>, що те ж саме. В результаті появиться символ ін-
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тегралу з декількома місцезаповнювачами, в які необхідно ввести 
нижню та верхню межі інтегрування, підінтегральну функцію та 
змінну інтегрування. Щоб отримати результат інтегрування, необ-
хідно ввести знак рівності або символьної рівності. В першому ви-
падку інтегрування буде виконано чисельним методом, а в другому 
– у випадку успішного результату, буде знайдено точне значення 
інтегралу за допомогою символьного процесора Mathcad.  

Приклад 8. Приклад чисельного та символьного обчислення 
означеного інтеграла 

 
Обчислення первісної 

Задача знаходження первісної пов’язана з пошуком функції, по-
хідна від якої дорівнює  підінтегральній функції. Розв’язок цієї за-
дачі повністю покладено на символьний процесор Mathсad. 

Для того, щоб аналітично проінтегрувати  деяку функцію, необ-
хідно ввести з панелі Calculus (Вычисления)  символ неозначеного 
інтегралу, заповнити місцезаповнювачі та ввести знак символьної 
рівності →. Справа від введеного виразу появиться його аналітич-
ний результат. Якщо ж функцію не вдалося проінтегрувати, то буде 
продубльовано введений вираз. 

Приклад 9. Аналітичне обчислення неозначеного інтеграла 

 
Для обчислення неозначеного інтегралу від деякого виразу за ви-

значеною змінною за допомогою меню, необхідно виділити у виразі 
цю змінну та вибрати команду  Symbolics/Variable/Integrate (Сим-
волика/ Переменная/ Интегрировать). 
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7.6. Розв’язування нелінійних алгебричних рівнянь 

Велика кількість задач обчислювальної математики пов’язана з 
розв’язуванням  нелінійних алгебричних рівнянь.  

Постановка задачі така:  нехай маємо алгебричне рівняння з не-
відомим x : 0)( =xf , де )(xf  - деяка функція.  

Необхідно знайти корені рівняння, тобто всі значення x , які 
після підстановки їх в рівняння перетворюють його  в тотож-
ність. 

Відносно невелику кількість задач знаходження коренів алгеб-
ричних рівнянь можна розв’язати аналітично. На практиці ж майже 
завжди доводиться шукати розв’язок за допомогою чисельних ме-
тодів. 

Для розв’язування алгебричних рівнянь в системі MathCad ви-
користовується спеціальний обчислювальний блок Given/Find (Да-
но/Знайти), який складається із трьох частин, записаних послідовно 
одна за одною:  
• Given- ключове слово; 
• рівняння, записане за допомогою логічних операторів; 
• Find( nxx ,...,1 ) – вбудована функція для розв’язування рівняння. 

Вставляти логічні оператори потрібно з панелі інструментів 
Boolean. Якщо ви хочете ввести логічний знак дорівнює з клавіату-
ри, то необхідно натиснути комбінацію клавіш <Ctrl>+<=>. Значен-
ня функції Find матиме вигляд матриці із можливих розв’язків по 
кожній змінній, причому кількість рядків цієї матриці буде дорів-
нювати числу аргументів функції Find. Наведемо приклад. 

Приклад 1. Аналітичний розв’язок кубічного рівняння  

0723 23 =−+ xxx  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61

Приклад 2. Аналітичний пошук нулів функції )( xf  

 
Для розв’язування рівняння з одним невідомим в MathCad  крім 

обчислювального блоку Given/Find передбачена вбудована функція 
root , яка в залежності від типу задачі, може містити або два, або чо-
тири аргументи і, відповідно, використовувати різні алгоритми по-
шуку коренів рівняння: 

• root(f(x),x) 
• root(f(x), x, a, b) 

Приклад 3. Розв’язати нелінійне рівняння 2.0cos += xx  : 
• привести рівняння до вигляду : 02.0)cos( =−− xx ; 

• протабулювати функцію 2.0)cos()( −−= xxxf  на проміжку 

20 ≤≤ x  з кроком 1.0=∆x  ; 
• побудувати графік функції і отримати на екрані 

 
• на графіку визначити наближене значення кореня рівняння 

x=0.6 ; 
• використати функцію Root(f(x),x), на екрані отримати: 
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• розв’язок рівняння: х=0.616  . 

7.7. Розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь 

Розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР) є 
однією з головних проблем обчислювальної лінійної алгебри. Зада-
чу розв’язування СЛАР можна записати в матричній формі 

BxA =⋅ , де A  – матриця коефіцієнтів СЛАР, −x  вектор невідо-
мих, −B вектор правих частин рівнянь. З курсу лінійної алгебри ві-
домо, що така система має єдиний розв’язок, якщо матриця A неви-
роджена, або несингулярна, тобто її визначник не дорівнює нулю. 

Найпростіший спосіб розв’язування будь-якої несингулярної си-
стеми- використання алгоритму Гаусса, який реалізований в системі 
Mathсad  у вбудованій функції lsolve.  

Приклад 1. Розв’язати СЛАР 








−=+

=−

=−+

8,02

2,0

132

zx

yx

zyx

  за допомогою 

функції lsolve.: 
• Сформувати матрицю коефіцієнтів при змінних А: 

  















−

−

=

201

011

132

:A . 

• Сформувати матрицю-стовпець (вектор) вільних членів, на 
екрані отримати 

       
















=

8.0

2.0

1

:B ; 

• отримати результат з використанням функції lsolve 
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Розв’язування СЛАР матричним способом 

Приклад 2. Розв’язати СЛАР 
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 матричним способом: 
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BAx ⋅= −1:  
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=

509.0

018.0

218.0

x ;         Перевірка: 















=−⋅

0

0

0

BxA . 

Розв’язування СЛАР за допомогою обчислювального блоку  
 Given /Find 

Для того, щоб чисельним методом розв’язати СЛАР, необхідно 
після ключового слова given виписати систему, користуючись логі-
чними операторами. Дуже важливо при використанні обчислюваль-
ного блоку Given /Find всім невідомим необхідно присвоїти почат-
кові значення. 

Приклад 3. Розв’язати СЛАР 








=+−

−=++

=+−

12

2223

22

zyx

zyx

zyx

   

Розв’зання 
• задати початкові значення невідомих (як правило, ці значення 

формують із вільних членів системи): 1:2:2: =−== zyx  

• ввести блок (знак “=” в рівняннях системи вводиться не з кла-
віатури, а з палітри відношень та бульових функцій): 

  given 

        

        find(x,y,z)=
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Розв’язування систем нелінійних алебричних рівнянь розглянемо 
на прикладі. 

Приклад 4. Розв’язати систему нелінійних рівнянь    

      




=−+

=−−+

014.09.0

01)1cos(5.1
2
1

2
2

12

xx

xx
  

Розв’язання 
• зводимо  кожне з рівнянь до виду 

         )11cos(5.11:)1(1 −⋅−= xxg   та  
90

1401
12

2

.

x.
:)x(g

⋅−
±= ; 

• табулюємо функції )1(2),1(1 xgxg  на проміжку [ ]2,2−   
та будуємо графіки функцій : 

 
• на графіку визначаємо наближення до коренів та знаходи-

мо розв’язок за допомогою блоку Given/Find: 
7.1:1 =x      5.0:2 −=x  

Given 

0114.029.0
01)11cos(5.12

22 =−⋅+⋅
=−−⋅+

xx

xx
   

(знак “=” в рівняннях системи вводиться з панелі    Boolean) 

Find(x1,x2)= 





− 307.0

512.1  
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7.8. Використання ранжованих змінних 

 Для задання діапазону зміни з рівномірним кроком значень 
змінної в системі  MathCad використовується діапазонна чи, як ще 
її називають, ранжована (від англійського range - діапазон) змінна. 
Така змінна може бути аналогом циклу зі сталим кроком в алго-
ритмічній мові і задається так:   Name:=Nbegin ,( Nbegin+Step)..Nend 

де  Name  - ім’я змінної, Nbegin – початкове значення змінної, Step – 
крок зміни змінної,  Nend - кінцеве значення змінної. 

Приклади задання ранжованої змінної: 
1. Змінна  x змінюється від 0 до 10 з кроком 1: 1,100 =∆≤≤ xx . 
 Тоді в  Mathcad це буде задаватися  так   x:=0..10 
2. Змінна x змінюється від 1 до 9  з кроком 2: 2,91 =∆≤≤ xx . 
 Тоді в Mathcad це  буде задаватися  так   x:=1,3..9 
3. Змінна x змінюється від 1 до 10 з кроком 0.5: 5.0,101 =∆≤≤ xx . 
 Тоді в  Mathcad це буде задаватися  так   x:=1,(1+0.5)..10 
4. Змінна  x змінюється від 10 до 1 з кроком 0.5: 5.0,110 =∆≤≤ xx .  

Тоді в Mathcad це буде задаватися  так   x:=10,(10-0.5)..1 
Виведення значень ранжованої змінної:    Name= 
У прикладі 2) після виведення x= отримаємо: 

  
7.9. Табулювання функцій та побудова їх графіків 

засобами Mathcad 
Задача табулювання функції на заданному проміжку полягає в 

наступному: необхідно обчислити значення заданої функції f(x) при 
кожному значенні аргумента х на заданному проміжку із заданим 
кроком зміни аргумента х. Розглянемо розв’язування цієї задачі за-
собами MathCad на прикладі. 
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Приклад 1. Виконати табулювання функції ,2
2

5
)5(2)( 2 −+−−= xxxf  

1,50 =∆≤≤ xx  та побудувати графік засобами MathCad. 
Розв’язання 

• Створити ранжовану змінну: вказати позицію курсора-хреста 
у вільному місці та набрати на клавіатурі x:0;5. Вказати покажчи-
ком миші в іншому місці і отримати x:=0..5. Зауважимо, що коли 
натискається клавіша “;”, то на екрані можна бачити “..”, а за ними 
місцезаповнювач. Ці дві крапки є оператором області визначення 
змінної у MathCad. Також цей оператор можна ввести, натиснувши 

кнопку     палітри  . 
• Визначити функцію f(x) та  побудувати таблиці для x  та f(x) , 

набираючи знак “=” після відповідної величини: 
  x:=0..5 

 
• Створити на вільному місці шаблон для графіка, використо-

вуючи кнопку  палітри графіків  математичної панелі , і на-
друкувати x в середній мітці горизонтальної та f(x) в середній мітці 
вертикальної осей. Буде побудований  графік, подібний наведеному: 
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Типи графіків 
В Mathсad вбудовано декілька різних типів графіків, які можна 

розбити на дві великі групи: 
1. Двовимірні графіки: 
• X-Y графік (X-Y Plot); 
• полярний графік (Polar Plot). 

2. Тривимірні графіки: 
• графік тривимірної поверхні (Surface Plot); 
• графік ліній рівня (Contour Plot); 
• тривимірна гістограма (3D Bar Plot); 
• тривимірна множина точок (3D Scaner Plot); 
• векторне поле (Vector Field Plot). 

Поділ графіків на типи є умовним, так як керуючи установками 
багатьох параметрів, можна створювати комбінації типів графіків, а 
також нові типи графіків. 

Створення графіка 
Всі графіки створюються за допомогою панелі інструментів 

Graph (График). Щоб створити, наприклад, двовимірний графік в 
декартовій системі координат, необхідно: 

1. Помістити курсор вводу в те місце документа, куди потрібно 
вставити графік. 

2. Якщо на екрані немає панелі  Graph (График) , то викличте її 
натисканням кнопки із зображенням графіків на панелі Math (Ма-
тематика). 

3. Натисніть на панелі Graph (График) кнопку X-Y Plot для 
створення графіка в декартовій системі координат, або натисніть 
іншу кнопку для створення іншого графіка. 

4. В результаті цих дій появиться порожня область графіка з од-
ним або декількома місцезаповнювачами. Введіть в місцезаповню-
вачі імена змінних або функцій, які повинні бути відображені на 
графіку. В нашому випадку це два місцезаповнювачі – один на осі 
х, другий - на осі у. Якщо імена даних введені правильно, то графік 
появиться на екрані. 

Створений графік можна змінювати, змінюючи дані, форматую-
чи його зовнішній вигляд, добавляючи додаткові елементи оформ-
лення. Щоб видалити графік, потрібно клацнути в його межах і ви-
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брати в меню Edit (Правка) пункт Cut (Вырезать) або  Delete (Уда-
лить). 

Побудова декількох рядів даних 
На одному графіку можна побудувати до 16 різних залежностей. 

Щоб побудувати на графіку ще одну криву, необхідно виконати такі 
дії: 

1. Помістити лінії вводу таким чином, щоб вони повністю захо-
плювали вираз, який стоїть в надпису координатної осі у. 

2. Натиснути клавішу <,>. 
3. В результаті цих дій появиться місцезаповнювач, в який пот-

рібно ввести вираз для другої кривої. 
4. Клацніть в будь-якому місці поза цим виразом (на графіку або 

за його межами). Після цього друга крива буде відображена на гра-
фіку. 

Щоб в одній системі координат побудувати графіки функцій різ-
них аргументів, потрібно ввести імена цих аргументів через кому 
біля осі х. 

Приклад 2. Побудувати графіки функцій )sin(xy =  та 

)cos(xg =  , 1010 ≤≤− x , 2,0=∆x .    
Розв’язання 

Задамо ранжовану змінну x  та функції y  та g : 

 
Побудуємо графіки функцій y  та g :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69

7.10. Принцип програмування в Mathcad. Панель програмування 

Для вставки програмного коду в документи Mathcad  використо-
вується спеціальна панель Programming (Программирование), яку 
можна викликати на екран, натиснувши кнопку Programming 
Toolbar на панелі Math (Математика). Більшість кнопок цієї панелі 
виконані у вигляді текстового представлення операторів програму-
вання, тому зміст їх зрозумілий. 

 
Основними інструментами роботи в Mathcad є математичні вира-

зи, змінні та функції. Призначення програмних модулів полягає у ви-
значенні виразів, змінних та функцій в декілька рядків, дуже часто із 
застосуванням специфічних програмних операторів. Програмування 
в Mathcad має ряд переваг, які роблять документ більш простим і та-
ким, що легко читається: 

• можливість застосування циклів та умовних операторів; 
• простота створення функцій та змінних; 
• використання локальних змінних та обробка помилок. 
Реалізувати алгоритм обчислення в пакеті Mathcad можна, вико-

ристовуючи програми-функції, що містять конструкції, подібні до 
конструкцій мов програмування Pascal чи Fortran – оператори прис-
воєння, оператори циклів, умовні оператори тощо. Такий спосіб про-
грамування називається програмуванням у програмі – функції. 

Опис програми-функції розміщується в робочому документі перед 
її викликом і містить у собі ім’я програми-функції, список формаль-
них параметрів (він може бути відсутнім) і тіло програми-функції. 
Кожна програма-функція MathCad має своє ім’я, використовуючи 
яке здійснюється звертання до цієї програми-функції. Після імені в 
круглих дужках записується список формальних параметрів (через 
кому), через які передаються дані в програму-функцію для виконання 
обчислень. Якщо програма-функція не має формальних параметрів, 
тоді дані передаються через імена змінних, визначених вище опису 
програми-функції. Тіло програми-функції містить локальні операто-
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ри присвоєння, умовні оператори, оператори циклу, а також інші 
програми-функції та функції користувача.  

Порядок опису програми-функції MathCad 
Для введення в робочий документ опису програми-функції необ-

хідно: 
• ввести ім’я програми-функції і список формальних параметрів та 

ввести символ “:”; 
• відкрити панель Програмування та клацнути кнопку “Add line” 

 
На екрані з’явиться вертикальна риска і вертикальний стовпець із 

двома полями для введення операторів, що утворюють тіло програ-
ми-функції; 

•  перейти  в перше поле і ввести перший оператор тіла програ-
ми-функції. Нижнє поле завжди призначене для визначення значень, 
які повертаються програмою. Для того, щоб ввести додаткові поля 
для введення операторів, потрібно натиснути кнопку “Add line”. Для 
видалення того чи іншого оператора або поля введення з тіла про-
грами-функції, потрібно виділити його рамкою і натиснути клавішу 
Delete; 

• заповнити  нижнє поле введення, ввести вираз, який визначає 
значення, що   повертається через ім’я програми-функції. 

Приклад опису програми-функції 

Обчислити значення функції  
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а) Опис і звертання до програми-функції, яка використовує фор-
мальні та фактичні параметри: 
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б) Опис і звертання до програми-функції, яка не використовує фо-
рмальні параметри: 

 
Організація обчислень з розгалуженнями 

Локальний оператор присвоєння 
Локальний оператор присвоєння використовується для задання 

всередині програми  значення змінної та має такий вигляд: 
<ім’я змінної> ← <вираз> 

 Використання звичайного оператора присвоєння (:=) у тілі про-
грами-функції приводить до синтаксичної помилки. 

Умовний  оператор 
Умовний оператор використовується тільки в тілі програми-

функції і для його введення потрібно клацнути на кнопці if панелі 
програмування. На екрані з’явиться така конструкція:  

 
В поле , шо знаходиться після if , вводиться логічний вираз. В по-

ле, що знаходиться перед if, вводиться вираз, значення якого викори-
стовується , якщо логічний вираз приймає значення  true. В поле, що 
знаходиться в наступному рядку після if, вводиться вираз, значення 
якого використовується, якщо логічний вираз  приймає значення 
false. Для введення в це поле необхідно: 

• помістити це поле в рамку; 
• клацнути на кнопці otherwise панелі програмування; 
• в поле, що залишилося, ввести відповідний вираз. 

Логічні операції 

Логічна операція OR. Позначається знаком + або ∨ і записується у 
вигляді <логічний вираз 1>∨<логічний вираз 2>. 
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Логічна операція AND. Позначається знаком * або ∧ і записується 
у вигляді <логічний вираз 1>∧<логічний вираз 2>. 

Приклад 1. Обчислити значення функції  
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Використати програму-функцію, яка використовує формальні та 
фактичні параметри.  

                   
Приклад 2. Обчислити значення функції   
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Використати програму-функцію, яка не використовує формальні 
та фактичні параметри.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

Алгоритми і програми циклічної структури. Оператор циклу з 
параметром. Оператор циклу з передумовою 

Циклом будемо називати групу операторів, яка може повторюва-
тись декілька разів.  

Оператор циклу з параметром 
Для  введення такого оператора  необхідно виконати такі дії: 
• клацнути на  кнопці  for панелі Programming (Программиро-

вание) . На екрані з’являться  поля введення (місцезаповнювачі)  

 
• в поле 1 вводять ім’я параметра циклу; 
• в поле 2 вводять діапазон значень параметра циклу, викорис-

товуючи для цього дискретний аргумент; 
• в поле 3 вводять оператори, що складають тіло циклу. 

Оператор циклу з передумовою 
Для введення цього оператора необхідно виконати такі дії: 
• клацнути на  кнопці  while панелі Programming (Программи-

рование) . На екрані з’являться  поля введення (місцезаповнювачі)  

 
• в поле 1 вводять умову виконання циклу; 
• в поле 2 вводять оператори тіла циклу. У тілі циклу повинні 

бути присутні оператори, які роблять умову циклу хибною, інакше 
цикл буде виконуватись нескінченно.  

Оператор циклу з передумовою виконується таким чином: знай-
шовши оператор while, Mathсad перевіряє вказану умову. Якщо вона 
істинна, то виконується тіло циклу і знову перевіряється умова. Якщо 
вона хибна, то цикл завершується. 

Приклад 3. Скласти програму обчислення значення функції  на 
вказаному проміжку із заданим кроком  
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Розв’язання 

 
Приклад 4. Скласти програму обчислення значення функції, по-

чинаючи із заданої точки:    .n,.x,.x,
x

t 65010
2

2

==∆≥=  

Розв’язання 

 
Приклад 5. Скласти програму обчислення значення функції на ін-

тервалі із заданим кроком зміни аргументу   
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Розв’язання 

 

Приклад 6. Скласти програму обчислення суми 
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Розв’язання 

 

Приклад 7. Скласти программу обчисл. добутку  
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Розв’язання 
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Задачі обробки одновимірних та двовимірних  масивів 
В системі Mathcad використовуються масиви двох типів: одно-

вимірні (вектори) та двовимірні (матриці). Порядковий номер еле-
мента одновимірного масиву називається індексом. Індекси почи-
наються з нуля або одиниці в залежності від значення системної 
змінної ORIGIN.  Вектори і матриці можна задавати різними спосо-
бами:  

• за допомогою команди Вставка →Матрица; 
• за допомогою комбінації клавіш Ctrl+M; 

• клацанням на кнопці  панелі Матрица. 

 Щоб звернутися до окремих елементів вектора, використовують 

оператор нижнього індексу . Для роботи з масивами використо-
вують вбудовані в Mathcad функції, які викликаються командами 
Вставка→Функция→Вектор и матрица.  

Нехай задано масив A=(3, 12, 0, 4, -1). 
Функція Призначення Приклад 

cols Повертає число стовпців cols(A)=1 
rows Повертає число рядків rows(a)=5 
last Повертає індекс останнього елемента 

масива 
last(A)=5 

length Повертає кількість елементів масива  length(A)=5 
min Повертає мінімальний елемент min(A)=-1 
max Повертає максимальний елемент max(A)=12 

Обробка елементів двовимірного масиву здійснюється так само, 
як і обробка елементів одновимірного масиву. Єдина відмінність – 
це те, що необхідно використовувати вкладені цикли: зовнішній - 
для переміщення між рядками, та внутрішній - для переходу між 
елементами рядка. Над двовимірними масивами визначені функції: 
cols, rows, min, max.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

Приклад 8. Знайти добуток елементів массиву m =(-8, 5, 1, 4, 3). 
Розв’язання 

 

Приклад 9. В матриці А=
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чень елементів кожного рядка. 

Розв’язання 
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Приклад 10. Обчислити добуток елементів головної діагоналі 

матриці 
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Розв’язання 

 
Приклад 11. Обчислити добуток елементів побічної діагоналі ма-

триці 
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Пошук екстремуму функції 
Задачі пошуку екстремуму функції передбачають  знаходження її 

максимального або мінімального значення в деякій області визна-
чення її аргументів. Обмеження на значення аргументів, які задають 
цю область, та інші додаткові умови повинні бути визначені у ви-
гляді системи нерівностей і (або) рівнянь. 

Для розв’язування задач пошуку максимуму та мінімуму в сис-
темі Mathcad  є вбудовані функції Minerr, Minimize и Maximize. 
Всі вони використовують градієнтні чисельні методи. 

Mathcad пропонує три різних градієнтних методи . Щоб змінити 
чисельний метод, потрібно: 

• Клацнути правою кнопкою миші на імені функції Find. 
• Навести вказівник миші на пункт Nonlinear (Нелинейный) в 

контекстному меню. 
• В меню, що з'явиться, вибрати один із трьох методів: 

Conjugate Gradient (Спряжених градієнтів), Quasi-Newton (Квазі-
Ньютоновський) або Levenberg (Левенберга). 

 
Рис. 7.1. Зміна чисельного методу 

Щоб повернути автоматичний вибір типу чисельного методу, 
потрібно в контекстному меню вибрати пункт  Autoselect (Автома-
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тичний вибір).  Крім вибору самого методу, в Mathcad є можли-
вість встановлювати деякі їх параметри. Для цього потрібно за до-
помогою того ж контекстного меню викликати вікно діалогу Ad-
vanced Options (Додаткові параметри), вибравши для цього пункти 
Nonlinear/ Advanced Options (Нелінійний/Додаткові параметри). 

 
Рис. 7.2. Вікно діалогу Advanced Options 

В цьому вікні є п’ять груп перемикачів, по два в кожній. В пер-
шому рядку Derivative estimation (Аппроксимація похідної) визна-
чаєься метод обчислення похідної Forward (Вперед) або Central 
(Центральна). Вони відповідають апроксимації похідної або пра-
вою, або центральною скінченною різницею. В другому рядку 
Variable estimation (Апроксимація змінних) можна визначити тип 
апроксимації рядом Тейлора. Для апроксимації дотичною прямою 
лінією виберіть перемикач Tangent (Дотична), для більш точної 
квадратичної апроксимації  (параболою) встановіть  перемикач 
Quadratic (Квадратична). Наступна група перемикачів Linear 
variable check (Перевірка  лінійності) дозволяє в специфічних зада-
чах зекономити час обчислень. Якщо нелінійності всіх функцій, що 
входять в рівняння, мало впливають на значення всіх їх частинних 
похідних, то потрібно встановити перемикач  Yes (Так). В цьому 
випадку похідні будуть прийняті рівними константам і не будуть 
обчислюватися на кожному кроці. Але потрібно дуже обережно 
змінювати параметри чисельних методів і тоді, коли розв’язок не 
знаходиться при заданих за замовчування параметрах або коли об-
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числення займають багато часу. Пара перемикачів Multistart (Ска-
нування) задають опцію пошуку глобального або локального міні-
муму або максимуму. Якщо встановлений перемикач Yes (Так), 
Mathcad буде намагатися знайти найбільш глибокий екстремум в 
області, близькій до початкового наближення. Нарешті, останній 
перемикач Evolutionary (Еволюційний алгоритм) дозволяє викори-
стовувати модифікацію чисельного методу для розв’язування рів-
нянь, визначених не обов’язково гладкими функціями, якщо його 
встановити в положення Yes (Так). Правильний вибір чисельного 
методу та його параметрів може допомогти при розв’язуванні не-
стандартних задач. 

Локальний екстремум 
Пошук екстремуму включає в себе задачі знаходження локально-

го та глобального екстремуму. 
В Mathcad за допомогою вбудованих функцій розв’язується 

тільки задача пошуку локального екстремуму. Щоб знайти глобаль-
ний максимум (або мінімум), потрібно спочатку обчислити всі їх 
локальні значення і потім серед них вибрати найбільший (наймен-
ший), або попередньо просканувати з деяким кроком задану об-
ласть, щоб виділити з неї підобласть найбільших (найменших) зна-
чень функції і здійснити пошук глобального екстремуму, уже 
знаходячись в його околі.  

Для пошуку локальних екстремумів є дві вбудовані функції, які 
можуть використовуватися як в межах обчислювального блоку, так 
і автономно. 

Minimize (f, x1, ... ,хm) — вектор значень аргументів, при яких 
функція досягає мінімуму;  

Maximize (f, x1, ... ,хm) — вектор значень аргументів, при яких 
функція досягає максимуму;  

f (x1, ... ,хm) — функція;   x1, ... ,хm — аргументи, за якими вико-
нується  мінімізація (максимізація).  

Всім аргументам функції f попередньо потрібно присвоїти деякі 
значення, причому для тих змінних, за якими виконується 
мінімізація, вони будуть сприйматися як початкові наближення. Ро-
зглянемо приклади обчислення екстремуму функції однієї змінної 
без додаткових умов. Так як ніяких додаткових умов не накладаєть-
ся, пошук екстремуму виконується для будь-яких значень.  
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Приклад 12. Знайти мінімум функції однієї змінної 
Розв’язання 

 
Приклад 13. Знайти максимум функції однієї змінної 

Розв’язання 

 
Умовний  екстремум 

В задачах на умовний екстремум функції мінімізації та максимі-
зації повинні бути включені в обчислювальний блок , тобто перед 
функціями повинно бути записане ключове слово Given. В проміж-
ку між Given і функцією пошуку екстремуму за допомогою бульо-
вих операторів записуються логічні вирази, які задають обмеження 
на значення аргументів функції. Розглянемо приклад пошуку умов-
ного екстремуму функції. Порівняйте результати цього прикладу з 
результатами двох попередніх.  
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Приклад 14. Три приклади пошуку умовного екстремуму функції. 
Розв’язання 

 

 
Екстремум функції багатьох змінних 

Обчислення екстремуму функції багатьох змінних принципово 
не відрізняється від обчислення екстремуму функції однієї змінної. 
Тому обмежимося розглядом прикладу знаходження максимуму та 
мінімуму функції  

Приклад 15. Екстремум функції двох змінних  
Розв’язання 
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Приклад розв’язування транспортної задачі (ТЗ) 
в середовищі Mathcad 

При організації та плануванні перевезень вантажів виникає ши-
рокий клас задач, пов'язаних з мінімізацією затрат на перевезення, 
які розв'язують за допомогою математичного апарату лінійного 
програмування. 

Розглянемо постановку ТЗ в загальному вигляді. Нехай маємо m  
постачальників А1 , А2 ,..., Аm  із запасами однорідних вантажів a1 , a2 ,..., 
am  та  n споживачів B1 , B2 ,..., Bn з потребами b1 , b2 ,..., bn. Тарифи пе-
ревезень вантажів, що можуть виражатись різними показниками (відс-
тань, вартість або час) між постачальниками та споживачами,  задані у 

вигляді матриці  
.
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Необхідно скласти такий план перевезень вантажів, при якому су-
марна вартість перевезень мінімальна.  

Якщо ввести такі позначення: xij - обсяг перевезень вантажів від і-го 
постачальника до j-го споживача та Z - сумарна вартість перевезень ва-
нтажів, то при розв'язанні ТЗ ми повинні мінімізувати вартість пере-

везень вантажів min
1 1

→= ∑ ∑
= =

ij

m

i

n

j
ij xcZ .  

Матрицю X=(xij ), njmi ,1,,1 ==  називають матрицею перевезень. 

В залежності від співвідношення запасів вантажів у постачальників 
та сумарних потреб споживачів розрізняють закриту та відкриту ТЗ. 

Означення 1. Транспортна задача називається закритою (ЗТЗ), 
якщо сума запасів вантажів у постачальників дорівнює сумі потреб 
споживачів, тобто виконується умова ∑∑

==
=

n

j
j

m

i
i ba

11

. 

Необхідна умова розв’язання  ТЗ  — ТЗ має розв’язок лише тоді, 
коли вона є закритою. 

Означення 2. Транспортна задача називається відкритою (ВТЗ), 
якщо сума запасів вантажів у постачальників не дорівнює сумі потреб 

споживачів, тобто виконується умова ∑∑
==

≠
n

j
j

m

i
i ba

11

. 

Розглянемо два випадки: 

.

.

....

.............

....

....

),(

21

22221

11211



















=

mnmm

n

n

ccc

ccc

ccc

nmC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85

1) якщо сума запасів у постачальників0 менша, ніж сума потреб 

споживачів, тобто виконується умова ∑∑
==

<
n

j
j

m

i
i ba

11
, то вводять додат-

кового фіктивного постачальника ф
mA 1+ із запасами 1+ma = 

∑ ∑
= =

−
n

j

m

i
ij ab

1 1

. Тарифи перевезень (відстані) від цього постачальника 

до споживачів дорівнюють нулю. 
2) якщо сума запасів у постачальників більша, ніж сума потреб спо-

живачів, тобто виконується умова ∑∑
==

>
n

j
j

m

i
i ba

11
,  то вводять додатко-

вого фіктивного споживача ф
nB 1+  із потребами 1+nb = ∑∑

==
−

n

j
j

m

i
i ba

11

. 

Тарифи перевезень (відстані) від цього споживача до постачальників 
дорівнюють нулю. 

Приклад 5. Приклад розв’язування ТЗ середовищі  Mathcad. 
Розв’язання 
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Тема 8. Математична обробка даних експерименту. 

Парна регресія 
8.1. Постановка задачі. Парна регресія 

В практичній діяльності при проведенні досліджень виникає не-
обхідність в математичній обробці результатів експерименту. Для 
цього використовують кореляційний та регресійний аналіз. 

Кореляція (співвідношення, відповідність) – залежність між 
явищами або величинами, що не мають чіткого функціонального 
зв’язку. 

Регресія (повернення) – ймовірнісна залежність середнього зна-
чення якоїсь величини від іншої величини.  

При застосуванні регресійного аналізу можна використовувати 
два види регресій: 

� парна регресія – характеризує взаємозв’язок двох множин {xi} 
та {yi}, тобто одному значенню множини {yi} відповідає тільки одне 
значення множини {xi}; 

� множинна регресія – характеризує взаємозв’язок більш, ніж 
двох множин, тобто одному значенню множини {yi} може відпові-
дати два і більше значень множин {xi

(k)
}. 

Розглянемо парну регресійну залежність результатів експериме-
нту (таблиця 8.1).  

Таблиця 8.1 
Результати експерименту 

X x1 x2 x3 … xn 

Y y1 y2 y3 … yn 

Нехай змінні множин X та Y зв’язані між собою деякою функці-
ональною залежністю 

y=f(a,b,x).        (8.1) 
Якщо на координатній площині x0y відкласти точки з координа-

тами (xi, yi), то отримаємо поле розсіювання, яке може дати наочне 
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представлення про силу тісноти зв’язку та його тип (прямолінійний 
чи криволінійний) між X та Y. 

Математична обробка експериментальних даних (таблиця 8.1) з 
допомогою кореляційного та регресійного аналізу проводиться за 
таким алгоритмом: 
1) будують поле розсіювання (на координатній площині x0y відкла-
дають точки з координатами (xi, yi) і з’єднують їх ламаною лінією); 
2) вибирають емпіричну формулу (8.1) користуючись виглядом ла-
маної лінії; 
3) при необхідності лінеаризують формулу (8.1); 
4) визначають параметри a і b формули (8.1); 
5) аналізують результати експерименту. 

8.2. Лінійна парна регресія 

Найпростішою залежністю між двома послідовностями є лінійна 
парна регресія. У цьому випадку рівняння регресії матиме вигляд 

.bxay +⋅=         (8.2) 
Про тісноту зв’язку між множинами X та Y може свідчити кое-

фіцієнт кореляції  r, який приймає значення з інтервалу [-1; 1]: 

1) 0=r  – зв’язок відсутній;   2) 3/10 <≤ r  – зв’язок слабкий; 

3) 3/23/1 <≤ r  – зв’язок середній; 4) 13/2 <≤ r  – зв’язок сильний; 

5) 1=r  – зв’язок повний. 

Якщо 10 ≤< r , то зв’язок між множинами X та Y прямий, тобто 
при зростанні X зростають Y;  якщо 01 <≤− r , то зв’язок між мно-
жинами X та Y обернений, тобто при зростанні X спадають Y. 

8.3.  Приклад розв’язування задачі в середовищі Mathcad 
В таблицю  8.2 занесені дані експерименту 

Таблиця 8.2 
x 0 1 2 3 4 5 6 
y 4.1 2.4 3 4.3 3.6 5.2 5.9 
Побудувати апроксимаційний поліном 1-го степеня baxy += . 

Побудувати в одному графічному вікні графіки заданої дискретної 
функції і графік отриманої функції baxy += . 

Функції  MathCad, які використовуються при розрахунках лі-
нійної регресії: 
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1) line(x,y) – вектор із двох елементів (b,a) коефіцієнтів рів-
няння лінійної регресії baxy += , 

2) intercept(x,y) – коефіцієнт b рівняння лінійної регре-
сії baxy += , 

3) slope(x,y) - коефіцієнт a  рівняння лінійної регре-
сії baxy += . 

Тут x –вектор дійсних даних аргументу, y – вектор дійсних даних 
функції того ж розміру. 

В системі MathCad є два дублюючих один одного способи для 
розрахунку лінійної регресії. 

1-й спосіб 

 

 
Рівняння лінійної регресії має такий вигляд:  y=0.414x+2.829 

2-й спосіб 
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Рівняння лінійної регресії має такий вигляд: y=0.414x+2.829 

Тема 9. Чисельне розв’язування задачі Коші для звичайних 
диференціальних рівнянь І-го порядку 

9.1. Основні типи рівнянь інженерної практики 

Всі рівняння інженерної практики можна розділити на два класи:  
� числові рівняння – описують стаціонарні статичні проце-

си і їх розв’язком є числа; 
� функціональні рівняння – описують нестаціонарні дина-

мічні процеси і їх розв’язком є функції. 

  Функціональні рівняння діляться на два класи: 
� диференціальні рівняння (ДР) – функція під знаком ди-

ференціала; 
� інтегральні рівняння – функція під знаком інтеграла. 
  Диференціальні рівняння можна розділити на два класи: 
� звичайні диференціальні рівняння (ЗДР) – функція за-

лежить від однієї змінної; 
� диференціальні рівняння в часткових похідних – функ-

ція залежить від двох або більше змінних. 

9.2. Методи розв’язування диференціальних рівнянь 

Серед методів розв’язування ДР можна виділити такі: 
� класичні (точні) методи – дають можливість отримати 

розв’язки у вигляді формул шляхом аналітичних перетворень і таб-
личного інтегрування елементарних функцій, але ці методи не зав-
жди можна застосувати, а у випадку застосування часто дають 
складні та громіздкі розв’язки; 

� наближені методи: 
   а) графічні методи – наближений розв’язок у вигляді графіків; 
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   б) аналітичні методи – базуються на спрощенні заданих рів-
нянь так, щоб більш просте рівняння можна було б розв’язати кла-
сичними методами, але при цьому виникає питання про достовір-
ність отриманого розв’язку; 

� числові методи – наближені розв’язки дають у вигляді таб-
лиць. 

Числові методи, на даний час, отримали дуже широке застосу-
вання у зв’язку з інтенсивним розвитком обчислювальної техніки. 
Ідея цих методів базується на заміні диференціальних рівнянь і до-
даткових умов системою алгебричних рівнянь, розв’язок якої отри-
муємо у табличному вигляді. 

9.3. Постановка задач для ЗДР  

Для всіх фізичних задач характерним є наявність межі Γ області 
G, в якій вивчається той чи інший процес. Ці межі можуть бути скі-
нченними або нескінченними. Оскільки математична модель по-
винна адекватно описувати певне фізичне явище в даному виділе-
ному середовищі, то вона включає в себе не тільки диференціальне 
рівняння або систему диференціальних рівнянь, але й додаткові 
або крайові умови, які задаються у вигляді значень шуканої функції 
або її похідних для деяких значень незалежних змінних, тобто в 
окремих точках, або у вигляді залежностей шуканої функції та її 
похідних на деякій області. 

Додаткові (крайові) умови – це сукупність граничних і почат-
кових умов. Граничні умови задають режим фізичного процесу на 
межі Γ області G, а початкові умови накладають обмеження на фу-
нкцію u  та її похідні по часу до (n-1)-го порядку в деякий початко-
вий момент t=t0. 

Для знаходження часткового розв’язку диференціального рів-
няння необхідно задати додаткові (крайові) умови, кількість яких 
повинна бути не меншою, ніж порядок рівняння.  

В залежності від способу задання додаткових (крайових) умов 
для відшукання часткового розв’язку диференціального рівняння 
розглядають задачу Коші та крайову задачу. 

Якщо ці умови відносяться до однієї точки, то задача називаєть-
ся задачею Коші, додаткові умови – початковими умовами, а сама 
точка  – початковою. Якщо ж ці умови відносяться до більш, ніж 
однієї точки, то така задача називається крайовою задачею, а відпо-
відні умови – граничними умовами. 
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1. Задача Коші. Знайти функцію y=y(x), яка задовольняє дифе-

ренціальне рівняння      ),,,(
2

2

dx

dy
yxf

dx

yd
=                  (14.1) 

і початкові умови:     .
)(

,)( 0
0

00 y
dx

xdy
yxy ′==      (14.2) 

При постановці задачі Коші для ЗДР n-го порядку задається зна-
чення функції y(x) в деякій точці, а також значення похідних цієї 
функції в цій точці до (n-1)-го порядку включно. 

2. Крайова задача. Знайти на деякому проміжку [a, b] функцію 
y=y(x), яка задовольняє всередині відрізка диференціальному рів-

нянню        ),,,(
2

2

dx

dy
yxf

dx

yd
=                                  (14.3) 

а на кінцях відрізка – граничним умовам:  
 .0))(),((,0))(),(( 21 =′=′ bybygayayg  (14.4) 

9.4. Приклад розв’язування задачі Коші  
для ЗДР І-го порядку в середовищі системи Mathcad 

Диференціальні рівняння першого порядку можуть, за означен-
ням, містити , крім шуканої функції )(ty , тільки її першу похідну 

)(ty′ . В більшості випадків диференціальне рівняння можна запи-
сати в стандартній формі  

)),(()( ttyfty =′  
і тільки з такою формою може працювати обчислювальний про-

цесор MathCad. 
Крім диференціального рівняння , потрібно задати початкову 

умову – значення функції )( 0ty  в деякій точці  0t . Необхідно ви-

значити функцію )(ty  на проміжку від 0t  до xt . 

Для чисельного інтегрування  звичайного диференціального рів-
няння (ЗДР) у користувача системи MathCad є вибір – або викори-
стати обчислювальний блок Given/Odesolve, або одну із вбудованих 
функцій Rkfixed, Rkadapt, Bulstoer. Розглянемо послідовно обидва 
варіанти розв’язування. 
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Обчислювальний блок Given/Odesolve 
Обчислювальний блок для розв’язування одного диференціаль-

ного рівняння, який реалізує чисельний метод Рунге-Кутта, склада-
ється із трьох частин: 

• Given –ключове слово; 
• звичайне диференціальне рівняння та початкова умова, запи-

сані за допомогою логічних операторів, причому початкова умова 
повинна бути записана у формі bty =)( 0 ; 

• Odesolve( 1, tt ) – вбудована функція для розв’язання звичай-

ного диференціального рівняння відносно змінної t  на проміжку 
),( 10 tt . 

Приклад 1. Розв’язати задачу Коші для ЗДР першого порядку 

,1.0)0(,2 =−=′ yyyy  на проміжку [ ]10,0 . 
Розв’язання 
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Вбудована функція Rkfixed 
Так як розв’язування за допомогою вбудованої функції Rkfixed 

мало чим відрізняється від попередньго способу ( за допомогою об-
числювального блоку), то наведемо приклад його використання. 
Звернемо увагу на необхідність явного задання кількості точок інте-
грування ЗДР M=100, а також на отримання результату, на відміну 
від обчислювального блоку, не у вигляді функції, а у вигляді мат-
риці розмірності 2×M . Ця матриця складається із двох стовпців: в 
одному знаходяться значення аргументу ) tдо від( 10tt , а в 

другому відповідні значення шуканої функції )(ty . 
Приклад 2. Розв’язати задачу Коші для ЗДР першого порядку  

,1.0)0(,2 =−=′ yyyy  на проміжку [ ]10,0 .  
Розв'язання 
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3. ВІДОМОСТІ ПРО ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 
 

№ 
з/п 

Теми лабораторних занять 
 

Кількість 
годин 

1. 
 

Вступ. Проведення інструктажу з ТБ. 
Лабораторна робота №1. Командне вікно сис-
теми Matcad. Операції  з   векторами і матриця-
ми. Розв'язування задач в середовищі системи  
Matcad. 

2 

2. Лабораторна робота №2. Системи лінійних 
алгебричних рівнянь. Розв’язування задач з ви-
користанням електронних таблиць Microsoft 
Excel та в середовищі системи Matcad. 

2 

3. Лабораторна робота №3. Обробка даних екс-
перименту. Апроксимація та  інтерполяція да-
них. Розв’язування задач в середовищі системи  
Matcad. 

4 

4. Лабораторна робота №4. Розв’язування задачі 
Коші для звичайних диференціальних рівнянь в 
середовищі Microsoft Excel та в середовищі си-
стеми  Matcad. 

4 

5. Лабораторна робота №5. Побудова графіків та 
діаграм в середовищі системи Mathcad. 

2 

6. Лабораторна робота №6. Програмування в  
середовищі системи MathCad. Обробка масивів. 

4 

 Разом 18 

4. МОДУЛІ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи, етапи створення 
та їх класифікація 

1. Основні етапи створення інформаційних систем (ІС). 
2. Класифікація ІС за ознаками. 
3. Державні ІС. 
4. Регіональні ІС. 
5. Галузеві Іс. 
6. ІС управління підприємствами (АСУП). 
7. ІС управління технологічними процесами (АСУ ТП). 
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8. Інформаційно-пошукові системи. 
9. Інформаційно-довідкові системи (ІДС). 
10. Системи підтримки прийняття рішень. 
11. Штучний інтелект. 
12. Типи інтелектуальних ІС. 
13. Структура комп’ютерних ІС. 
14. Види структур комп’ютерних ІС. 
15. Концепції побудови систем підтримки прийняття рішень 

(СППР). 
16. Сфери застосування СППР. 
17. Ознаки СППР першого покоління. 
18. Ознаки СППР другого покоління. 
19. Архітектура СППР. 
20. Інтерфейс користувач-система. Види користувацького інтер-

фейсу. 
21. Мова опису даних (МОД). 
22. Мова маніпулювання даними (ММД). 
23. База моделей СППР.  
24. Проблеми створення систем із штучним інтелектом. 
25. Експертні системи (ЕС) та їх характеристики. 
26. Поняття знань та відмінності їх від даних.Декларативні знання 

та процедурні знання. 
27. Структура ЕС.  
28. Комп’ютерні мережі та їх будова. 
29. Локальні комп’ютерні мережі. 
30. Глобальні комп’ютерні мережі. 

Змістовий модуль 2. Математичне моделювання в наукових до-
слідженнях та методи наукових досліджень 

1. Загальні поняття моделювання. 
2. Поняття “модель”, “математична модель”, “математичне моде-

лювання”. 
3. Види моделей. 
4. Фізичні моделі. 
5. Уявні моделі. 
6. Особливості математичних моделей. 
7. Математичне моделювання та його основні етапи. 
8. Загальні методи наукового пізнання. 
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9. Методи емпіричного рівня дослідження –спостереження, експе-
римент, вимірювання, порівняння. 

10. Методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження- абстра-
гування, аналіз і синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделю-
вання. 

11. Методи теоретичного дослідження – метод сходження від абст-
рактного до конкретного, гіпотетико-дедуктивний метод, сис-
темний метод. 

12. Спеціальні методи наукових досліджень – прогнозування, дис-
персійний аналіз, кореляція і регресія, факторний аналіз, клас-
терний аналіз, 

Змістовий модуль 3. Сучасні системи математичної обробки 
інформації. Система Mathcad 

1. Характеристика системи Mathcad. 
2. Прийоми роботи з Mathcad. 
3. Спрощення виразів в середовищі системі Mathcad. 
4. Обчислення границь, похідних, інтегралів в середовищі системи 

Mathcad. 
5. Розв’язування нелінійних алгебричних рівнянь в середовищі си-

стеми Mathcad. 
6. Розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь в середо-

вищі системи Mathcad. 
7. Ранжовані змінні. Табулювання функцій та побудова їх графіків 

в середовищі системи Mathcad. 
8. Програмування в середовищі системи Mathcad. Локальний опе-

ратор присвоєння, умовний оператор, оператор циклу з параме-
тром. 

9. Пошук екстремуму функцій в середовищі системи Mathcad. Ло-
кальний екстремум, умовний екстремум, екстремум функції ба-
гатьох змінних. 

10. Відкрита та закрита транспортна задача. Приклад розв’язування 
ТЗ в середовищі системи Mathcad. 

11. Кореляційний та регресійний аналіз.  
12. Парна та множинна регресії. 
13. Коефіцієнт кореляції. 
14. Приклад розв’язування задачі математичної обробки експери-

ментальних даних за допомогою кореляційного та регресійного 
аналізу в середовищі системи Mathcad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97

15. Основні типи рівнянь інженерної практики. 
16. Методи розв’язування диференціальних рівнянь. 
17. Крайові умови (граничні та початкові). 
18. Постановка задачі Коші для звичайного диференціального рів-

няння 1-го порядку. 
19. Розв’язування задачі Коші в середовищі системи  Mathcad з ви-

користанням обчислювального блоку Given/Odesolve. 
20. Розв’язування задачі Коші в середовищі системи  Mathcad з ви-

користанням вбудованої функції Rkfixed. 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни „Ін-
формаційні системи та математичні методи наукових досліджень” є 
складання письмових звітів за результатами виконання самостійної 
роботи по кожному змістовому модулю. 
 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Розв’язування нелінійних рівнянь в середо-
вищі системи Mathcad 

3 

2. Побудова графіків та діаграм в середовищі 
системи Mathcad 

3 

3. Задачі оптимізації. Розв’язування задач оп-
тимізаціїї в середовищі системи Mathcad 

4 

4. Лінійне програмування. Приклад 
розв’язування транспортної задачі в середо-
вищі системи Mathcad. 

3,5 

 Разом  13,5 
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6. КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА 

Контрольна тестова програма має такий склад: 
змістовий модуль 1 - 25 теоретичних запитань та 5 контрольних 

вправ; 
змістовий модуль  2  -  15 теоретичних запитань та 5 контрольних 

вправ; 
змістовий модуль  3  -  25 теоретичних запитань та 5 контрольних 

вправ; 
 
Змістовий модуль 1. Інформаційні системи, етапи створення 
та їх класифікація 

Знайдіть одну правильну відповідь. 

1. Розвиток ІС в нашій країні пройшов:  
а) два етапи; 
б) три етапи; 
в) п’ять етапів. 

2. Перший етап створення ІС: 
а) 1972 -1985 роки; 
б) 1985 – 1992 роки; 
в) 1963 – 1972 роки. 

3. Державні ІC призначені для: 
а) управління адміністративно-територіальним регіоном; 
б) управління підвідомчими підприємствами та організаціями; 
в) вирішення найважливіших народногосподарських проблем  
 країни. 

4. Територіальні ІС призначені для: 
а) управління адміністративно-територіальним регіоном; 
б) підтримки різних видів діяльності та прийняття рішень ; 
в) вирішення найважливіших народногосподарських проблем 
країни. 

5. Галузеві ІС призначені для: 
а) управління адміністративно-територіальним регіоном; 
б) підтримки різних видів діяльності та прийняття рішень ; 
в) управління підвідомчими підприємствами та організаціями. 

6. ІС управління технологічними процесами призначені для : 
а) керування станом технологічних процесів; 
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б) підтримки різних видів діяльності та прийняття рішень ; 
в) управління підвідомчими підприємствами та організаціями. 

7. Інформаційно-пошукові системи призначені для: 
а) управління адміністративно-територіальним регіоном; 
б) підтримки різних видів діяльності та прийняття рішень ; 
в) розв’язування задач пошуку інформації без її змістовної 
обробки. 

8. Інформаційно-довідкові системи призначені для: 
а) розв’язування задач пошуку інформації без її змістовної   
обробки; 
б) підтримки різних видів діяльності та прийняття рішень ; 
в) для обчислення значень функцій за результатами пошуку. 

9. Системи підтримки прийняття рішень призначені для: 
а) управління адміністративно-територіальним регіоном; 
б) підтримки різних видів діяльності та прийняття рішень ; 
в) управління підвідомчими підприємствами та організаціями. 

10. Системи із штучним інтелектом – це: 
а) системи для підтримки різних видів діяльності та прийняття 
рішень; 
б) системи, що імітують розв’язування людиною складних 
творчих задач ; 
в) управління підвідомчими підприємствами та організаціями. 

11. Комп’ютерні ІС дозволяють розв’язувати задачі, що класи-
фікуються за характером перетворення інформації. Це такі 
задачі: 
a)  економічні, інформаційно-довідкові, інженерно-технічні; 
б) планування, обліку, контролю; 
в) обчислювальні, імітаційні, прийняття рішень. 

12. Комп’ютерні ІС дозволяють розв’язувати задачі, що класи-
фікуються за можливістю формалізовуваного опису. Це такі 
задачі: 
a)  формалізовувані, неформалізовувані; 
б) планування, обліку, контролю; 
в)  систематичні, епізодичні, випадкові. 

13.  Комп’ютерні ІС дозволяють розв’язувати задачі, що класи-
фікуються за регулярністю розв’язування. Це такі задачі: 
a)  формалізовувані, неформалізовувані; 
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б) систематичні, епізодичні, випадкові; 
в)  оптимізаційні, прямого розрахунку, інформаційно-пошукові. 

14.  Інтерактивність СППР – це: 
a)  можливість системи обмінюватися інформацією з людиною в ді-

алоговому режимі у темпі, який можна порівняти з темпом об-
робки інформації людиною ; 

б) спроможність системи відповідати на найістотніші запитання; 
в)  здатність забезпечувати видачу відповідей на запити у потрібній 

формі та в необхідний час. 

15. Потужність СППР – це: 
a) можливість системи обмінюватися інформацією з людиною в 
діалоговому режимі у темпі, який можна порівняти з темпом 
обробки інформації людиною ; 

б) спроможність системи відповідати на найістотніші запитання; 
в)  здатність системи виконувати потрібні функції протягом за-
даного періоду часу. 

16. Доступність СППР – це: 
a) можливість системи адаптуватися до змін потреб і ситуацій; 
б) спроможність системи відповідати на найістотніші запитання; 
в) здатність забезпечувати видачу відповідей на запити у потрі-
бній формі та в необхідний час. 

17. Гнучкість СППР – це: 
a) можливість системи обмінюватися інформацією з людиною в 
діалоговому режимі у темпі, який можна порівняти з темпом 
обробки інформації людиною ; 

б) спроможність системи відповідати на найістотніші запитання; 
в) можливість системи адаптуватися до змін потреб і ситуацій. 

18. Робасність СППР – це: 
a) можливість системи обмінюватися інформацією з людиною в 
діалоговому режимі у темпі, який можна порівняти з темпом 
обробки інформації людиною ; 

б) спроможність системи відповідати на найістотніші запитання; 
в) ступінь здатності системи відновлюватися в разі виникнення 
помилкових ситуацій як зовнішнього, так і внутрішнього похо-
дження. 
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19. Керованість СППР  це:  
a) можливість системи обмінюватися інформацією з людиною в 
діалоговому режимі у темпі, який можна порівняти з темпом 
обробки інформації людиною ; 
б) спроможність користувача контролювати дії системи та втру-
чатись в хід розв’язування задачі; 
в)  здатність забезпечувати видачу відповідей на запити у потрі-
бній формі та в необхідний час. 

20. Адаптивний інтерфейс дозволяє: 
a)  працювати користувачам, які є спеціалістами в інших галузях, а в 

галузі інформатики мають низьку кваліфікацію;  
б) створювати програмні засоби, які можуть пристосовуватись до 

умов функціонування, непередбачених на етапі розробки системи; 
в)  вибирати потрібне із списку варіантів (режимів, команд, відпові-

дей), що виводяться на екран. 

21. Блок рішень в структурі  експертної системи (ЕС) служить 
для: 
a)  організації діалогу між системою та користувачем; 
б) видачі за запитом користувача послідовності логічних висно-
вків та міркувань, якими оперувала система в процесі пошуку 
рішення; 
в)  пошуку і побудови логічних висновків, які видає ЕС корис-
тувачеві. 

22. Блок спілкування в структурі ЕС служить для: 
a) організації діалогу між системою та користувачем; 
б) побудови логічного висновку на основі знань, які зберігають-
ся в базі знань; 
в)  пошуку і побудови логічних висновків, які видає ЕС корис-
тувачеві. 

23. Блок логічного виводу в структурі ЕС служить для: 
a) організації діалогу між системою та користувачем; 
б) побудови логічного висновку на основі знань, які зберігають-
ся в базі знань; 
в)  пошуку і побудови логічних висновків, які видає ЕС корис-
тувачеві. 
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24. Локальна комп’ютерна мережа – це: 
а) єдина мережа із стійкою структурою, що обслуговується 
тільки однією групою спеціалістів, які відповідають за її функ-
ціонування; 
б) набір комп’ютерів, периферійних пристроїв, і комутаційних 
пристроїв, які з’єднані кабелями; 
в)  група комп’ютерних мереж, поєднаних між собою 
комп’ютерами-шлюзами, які відповідають за передачу та конве-
ртацію повідомлень згідно з протоколами мереж-учасниць.. 

25. Глобальна комп’ютерна мережа – це: 
а) єдина мережа із стійкою структурою, що обслуговується 
тільки однією групою спеціалістів, які відповідають за її функ-
ціонування; 
б) набір комп’ютерів, периферійних пристроїв, і комутаційних 
пристроїв, які з’єднані кабелями; 
в)  група комп’ютерних мереж, поєднаних між собою 
комп’ютерами-шлюзами, які відповідають за передачу та конве-
ртацію повідомлень згідно з протоколами мереж-учасниць.. 

 
КОНТРОЛЬНІ ВПРАВИ 

Всі задачі розв’язати  в середовищі системи  Mathcad. 

Вправа 1. Розв’язати систему лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР) 

BAX =  матричним способом:  
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Вправа 2. Розв’язати СЛАР BAX =  за допомогою вбудованої фун-

кції lsolve.   
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Вправа 3. Розв’язати СЛАР BAX =  за допомогою обчислювально-

го блоку Given/Find.   
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Вправа 4. Розв’язати СЛАР BAX =  за допомогою обчислювально-

го блоку Given/Minerr.    
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Вправа 5. Знайти обернену матрицю до заданої матриці  
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A . 

 
Змістовий модуль 2. Математичне моделювання в наукових до-
слідженнях та методи наукових досліджень 

Знайдіть одну правильну відповідь. 

1. Геометрично-подібні моделі – це: 
а) один із видів фізичних моделей; 
б) уявні моделі; 
в) образні моделі. 

2. Фізично подібні моделі – це: 
а) один із видів матеріальних моделей; 
б) знакові моделі; 
в) образно-знакові моделі. 

3. Математично подібні моделі – це: 
а) один із видів фізичних моделей;  
б) образно-знакові моделі; 
в) образні моделі. 

4. Уявні моделі – це: 
а) знакові, образні, образно-знакові моделі; 
б) геометрично-подібні моделі; 
в) фізично подібні моделі. 

5. Образні моделі – це: 
а) моделі, побудовані із ідеальних елементів, що використову-
ються для наближеного опису і схематизації фізичних процесів 
та явищ; 
б) моделі, які існують у вигляді певних уявних образів; 
в) моделі у вигляді макетів машин та установок. 
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6. Знакові моделі – це: 
а) сукупність математичних співвідношень; 
б) моделі, які відрізняються повною відсутністю подібності між 
їх елементами і відповідними елементами досліджуваного 
об’єкту чи системи; 
в) моделі у вигляді макетів машин та установок. 

7. До методів емпіричного рівня дослідження відносяться такі 
методи: 
а) спостереження, вимірювання, порівняння, експеримент; 
б) абстрагування , аналіз і синтез, індукція, дедукція, аналогія, 
моделювання; 
в) системний метод, прогнозування, гіпотетико-дедуктивний 
метод. 

8. До методів емпіричного і теоретичного рівнів дослідження 
відносяться такі методи: 
а) абстрагування;  б) експеримент;  в) спостереження. 

9. До методів теоретичного дослідження відносяться такі 
методи: 
а) метод сходження від абстрактного до конкретного; 
б) метод прогнозування ; 
в) дисперсійний аналіз. 

10. Прогнозування – це:  
а) загальний метод наукового пізнання; 
б) спеціальний метод наукового дослідження; 
в) системний метод. 

11. Дисперсійний аналіз-це: 
а) загальний метод наукового пізнання; 
б) гіпотетико-дедуктивний метод наукового дослідження; 
в) спеціальний метод наукового дослідження. 

12. Кореляція і регресія –це: 
а) спеціальний метод наукового дослідження; 
б) метод сходження від абстрактного до конкретного; 
в) загальний метод наукового пізнання. 

13. Факторний аналіз- це: 
а) загальний метод наукового пізнання; 
б) гіпотетико-дедуктивний метод наукового дослідження; 
в) спеціальний метод наукового дослідження . 
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14. Кластерний аналіз –це: 
а) гіпотетико-дедуктивний метод наукового дослідження; 
б) спеціальний метод наукового дослідження ; 
в) загальний метод наукового пізнання. 

15. Спостереження – це: 
а) метод пізнання дійсності, який ґрунтується на безпосеред-
ньому сприйнятті процесів, явищ, об’єктів за допомогою орга-
нів чуття, без втручання в їх  буття дослідника; 
б) метод пізнання дійсноті, покликаний встановити спільні та 
відмінні параметри між процесами, явищами, об’єктами; 
в) метод представлення властивостей реальних об’єктів у ви-
гляді числової величини. 

КОНТРОЛЬНІ ВПРАВИ 

Всі задачі розв’язати  в середовищі системи  Mathcad. 

Вправа 1. Обчислити означені інтеграли 

                1) ∫
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Вправа 2. Знайти похідні таких функцій 
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Вправа 3. Обчислити границі 
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Вправа 4.  Обчислити суму та  добуток 
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Вправа 5.  Знайти  розв’язок рівняння  0)cos()2cos( =+⋅ xx . 
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Змістовий модуль 3. Сучасні системи математичної обробки 
інформації. Система Mathcad. 

Знайдіть одну правильну відповідь. 

1. Панель Calculator (Калькулятор)-  служить для: 
а) вставки символьних операторів; 
б) вставки логічних операторів; 
в) вставки основних математичних операцій. 

2. Панель Matrix (Матрица) -  служить для: 
а) програмування засобами Mathcad; 
б) вставки операторів інтегрування, диференціювання, сумуван-
ня; 
в) вставки матриць та матричних операторів. 

3. Панель Boolean (Булевы операторы) -  служить для: 
а) вставки логічних операторів; 
б) вставки графіків; 
в) для вставки символьних операторів. 

4. Панель Greek (Греческие символы) -  служить для: 
а) вставки символів грецького алфавіту; 
б) вставки графіків; 
в) вставки матриць та матричних операторів. 

5. Панель Calculus (Вычисления) -  служить для:  
а) вставки логічних операторів; 
б) вставки операторів інтегрування, диференціювання, сумування; 
в) для вставки символьних операторів. 

6. Панель Symbolic (Символика) -  служить для: 
а) вставки символьних операторів; 
б) вставки графіків; 
в) вставки логічних операторів. 

7. Системна змінна TOL в середовищі системи Mathcad визна-
чає: 
а) точність чисельних методів; 
б) номер початкового індексу в масивах і стрічкових змінних; 
в) точність обчислення виразів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107

8. Системна змінна CTOL в середовищі системи Mathcad ви-
значає: 
а) точність чисельних методів; 
б) номер початкового індексу в масивах і стрічкових змінних; 
в) точність обчислення виразів. 

9. Системна змінна ORIGIN в середовищі системи Mathcad ви-
значає: 
а) точність чисельних методів; 
б) номер початкового індексу в масивах і стрічкових змінних; 
в) точність обчислення виразів. 

10. Під крайовими умовами розуміють: 
а) граничні умови; 
б) початкові умови; 
в) сукупність початкових і граничних умов.  

11. В диференціальних рівняннях із звичайними похідними шука-
на функція залежить від: 

а) однієї змінної; 
б) двох змінних; 
в) двох або більше змінних.  

12. В диференціальних рівняннях з частковими похідними шука-
на функція залежить від : 

а) однієї змінної; 
б) двох змінних; 
в) двох або більше змінних.  

13. Класичні методи дають розв’язки у вигляді: 
а) формул; 
б) таблиць; 
в) графіків.  

14. Наближені (графічні) методи дають розв’язки у вигляді: 
а) формул; 
б) таблиць; 
в) графіків.  

15. Числові методи дають розв’язки у вигляді: 
а) формул; 
б) таблиць; 
в) графіків.  

16. У задачі Коші додаткові умови відносяться: 
а) до однієї точки;    
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б) до двох точок;     
в) більше, ніж до двох точок. 

17. В середовищі системи Mathcad задача Коші розв’язується за 
допомогою вбудованої функції: 
а) Solve; 
б) Rkfixed;  
в) Minimize. 

18. B середовищі системи Mathcad задача Коші розв’язується за 
допомогою обчислювального блоку: 
а) Given/Minerr; 
б) Given/Find;  
в) Given/Odesolve. 

19. Транспортна задача називається закритою, якщо: 
а) сума запасів вантажів у постачальників більша, ніж сума пот-
реб споживачів; 
б) сума запасів вантажів у постачальників дорівнює сумі потреб 
споживачів; 
в) сума запасів вантажів у постачальників менша, ніж сума пот-
реб споживачів 

20. Якщо сума запасів вантажів у постачальників більша, ніж 
сума потреб споживачів, то необхідно: 
а) ввести фіктивного постачальника; 
б) ввести фіктивного споживача; 
в) ввести фіктивного постачальника і фіктивного споживача. 

21. Коефіцієнт кореляції може набувати значення  у межах: 
а) (-1; 1); 
б) [-1; 1]; 
в) [0; 1].   

22. Зв’язок між двома послідовностями є прямим та сильним, 
якщо коефіцієнт кореляції приймає значення у межах: 
а) (-1; -0.66]; 
б) (-0.66; 0.66); 
в) [0.66; 1). 

23. За допомогою вбудованої функції line(x,y) в системі Mathcad 
обчислюють: 
а) коефіцієнт b рівняння лінійної регресії baxy += ; 

б) коефіцієнт a  рівняння лінійної регресії baxy += ; 
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в) – вектор із двох елементів (b,a) коефіцієнтів рівняння лінійної 
регресії baxy += . 

24. За допомогою вбудованої функції intercept(x,y) в системі 
Mathcad обчислюють: 
а) коефіцієнт b рівняння лінійної регресії baxy += ; 

б) коефіцієнт a  рівняння лінійної регресії baxy += ; 
в) – вектор із двох елементів (b,a) коефіцієнтів рівняння лінійної 
регресії baxy += . 

25. За допомогою вбудованої функції slope(x,y) в системі Mathcad 
обчислюють: 
а) коефіцієнт b рівняння лінійної регресії baxy += ; 

б) коефіцієнт a  рівняння лінійної регресії baxy += ; 
в) – вектор із двох елементів (b,a) коефіцієнтів рівняння лінійної 
регресії baxy += . 
 

КОНТРОЛЬНІ ВПРАВИ 

Вправа 1. Побудувати графіки функцій ( )xf1  та ( )xf 2  в середо-
вищі Mathcad. Графіки побудувати в одній системі координат .  

( )xf1 = 22 −x ;   ( )xf2 =
21

2

x

x

+
;   55 ≤≤− x . 

Вправа 2. Побудувати апроксимаційний поліном 1-го степеня 
baxy += за методом найменших квадратів. Значення аргумен-

та x  та функції y  задані . За отриманими результатами побу-

дувати графік функції  baxy +=  . Завдання виконати в сере-
довищі Mathcad за допомогою функції line(x,y). 

 
x 18,54 21,20 27,03 28,50 40,25 23,50 35,13 
y 85,98 47,90 87,79 89,89 90,47 65,45 93,50 

 

Вправа 3. Побудувати апроксимаційний поліном 1-го степеня 
baxy += за методом найменших квадратів. Значення аргумен-

та x  та функції y  задані . За отриманими результатами побу-
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дувати графік функції  baxy += . Завдання виконати в середо-
вищі Mathcad за допомогою функцій intercept(x,y), slope(x,y) . 

 
x 22,50 30,00 43,40 60,40 78,25 100,25 123,47 
y 85,79 85,53 86,05 86,71 85,45 84,87 88,71 

Вправа 4. Знайти чисельний розв´язок задачі Коші в середовищі си-
стеми MathCad, використовуючи обчислювальний блок Giv-
en/Odesolve. Побудувати графік функції )(xy . 

[ ]4,2;4,1,5,2)4,1(,cos' 0 ∈=+= xy
e

y
xy ; ;1.0=h  

Вправа 5. Знайти чисельний розв´язок задачі Коші в середовищі си-
стеми MathCad, використовуючи вбудовану функцію 
Rkfixed . Побудувати графік функції )(xy . 

     ,0)0(),(5,1)2cos(' =−++= yyxyxy [ ];1;0∈x  ;1.0=h  
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи, етапи створення 
та їх класифікація 

Інформаційна система (ІС) – сукупність певних відомостей щодо 
конкретних об’єктів з визначеними засобами пошуку інформації. 
Інтегрована автоматизована система управління (ІАСУ) – ієра-
рхічно організований комплекс організаційних методів, технічних, 
програмних, алгоритмічних та інформаційних засобів, які забезпе-
чують управління матеріальними та інформаційними потоками. 
Державні ІС – призначені для вирішення найважливіших народно-
господарських проблем країни. 
Регіональні ІС – призначені для управління адміністративно-
територіальним регіоном. 
Галузеві ІС – призначені для управління підвідомчими підприємст-
вами та організаціями. 
ІС управління технологічними процесами (АСУ ТП) – керують 
станом технологічних процесів. 
Інформаційно-пошукові системи (ІПС) – розв’язують задачі по-
шуку інформації без її змістовної обробки. 
Інформаційно-довідкові системи (ІДС) – призначені для обробки 
даних за результатами пошуку. 
Системи підтримки прийняття рішень (СППР) – інтерактивні 
комп’ютерні системи, які призначені для підтримки різних видів ді-
яльності. 
Штучний інтелект – штучні системи, які імітують розв’язування 
людиною складних творчих задач. 
Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи – системи типу 
«запитання - відповідь”. 
Розрахунково-логічні ІС – системи, які дають змогу користувачам 
розв’язувати свої задачі в режимі діалогу з ЕОМ з використанням 
складних методів та прикладних програм. 
Інтерфейс, що ґрунтується на меню – дозволяє користувачу ви-
бирати потрібне із списку варіантів. 
Адаптивний інтерфейс – дозволяє створювати програмні засоби, 
які можуть пристосовуватися до умов функціонування, непередба-
чених на етапі розробки системи. 
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Інтерфейс на базі природної мови – дозволяє працювати користу-
вачам, які є спеціалістами в інших галузях, а в галузі інформатики 
мають низьку кваліфікацію. 
База даних (БД) – сукупність елементів, організованих згідно з пе-
вними правилами, які передбачають загальні принципи опису, збе-
рігання та маніпулювання даними незалежно від прикладних про-
грам. 
СКБД – система програмного забезпечення, яка містить засоби об-
робки мовами БД, забезпечує створення БД та її цілісність, підтри-
мує її в актуальному стані, дає змогу маніпулювати даними та обро-
бляти звернення до БД від прикладних програм та користувачів. 
Інтелектуальна діяльність – дії та розумові висновки людей в не-
стандартних ситуаціях. 
Експертна система (ЕС) – комп’ютерна система, яка втілює до-
свід та знання експерта в певній галузі. 
Інтенсіональні (абстрактні) знання – понятійні знання про 
об’єктипредметної області та зв’язки між ними. 
Екстенсіональні (конкретні) знання – кількісні характеристики 
інтенсіональної частини знань, тобто БД ЕС. 
Доменна система імен (DNS) – розподільча інтерактивна система, 
що представляє собою метод призначення імен шляхом покладання 
на різні групи користувачів відповідальності за множину імен. 

Змістовий модуль 2.  Математичне моделювання в наукових до-
слідженнях та методи наукових досліджень 

Модель – розумово-уявна або матеріально реалізована система чи 
фізичний об’єкт, яка відображає  та відтворює об’єкт дослідження і 
здатна замінити його так, що її подальше вивчення та дослідження 
дає нам нову інформацію про цей об’єкт. 
Математична модель – сукупність математичних співвідношень, 
що пов’язують вихідні характеристики стану фізичного об’єкту з 
вхідною інформацією, початковими даними, геометричними (  про-
сторовими та іншими) обмеженнями, що накладаються на функціо-
нування об’єкту. 
Метод – спосіб досягнення мети, сукупність прийомів і операцій 
теоретичного, практичного освоєння дійсності, спосіб певним чи-
ном організованої людської діяльності. 
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Спостереження – метод пізнання дійсності, який ґрунтується на 
безпосередньому сприйнятті процесів, явищ, об’єктів за допомогою 
органів чуття, без втручання в їх буття дослідника. 
Вимірювання – метод представлення властивостей реальних 
об’єктів у вигляді числової величини. 
Порівняння – метод пізнання дійсності , покликаний встановити 
спільні й відмінні параметри між процесами, явищами, об’єктами. 
Експеримент – метод пізнання об’єктивної дійсності завдяки нау-
ково організованому досліду. 
Абстрагування – метод наукового дослідження, який полягає у ми-
сленому виокремленні суттєвих, істотних ознак, аспектів, відно-
шень предмета, процесу, явища. 
Індукція – метод пізнання, згідно з яким на основі висновків про 
часткове роблять висновки про загальне. 
Дедукція – метод пізнання, заснований на висновках від загального 
до часткового. 
Аналогія – метод пізнання, заснований на перенесенні однієї або кі-
лькох характеристик із відомого явища на невідоме. 
Моделювання – метод пізнання явищ і процесів, що ґрунтується на 
заміні, теоретичній або експериментальній, об’єкта досліджень 
(оригінала) подібним на нього (моделлю). 
Прогнозування – метод наукового пізнання, який полягає у перед-
баченні майбутнього етапу процесу, явища, , предмета на підставі 
аналізу його минулого і сучасного. 

Змістовий модуль 3. Сучасні системи математичної обробки ін-
формації. Система Mathcad 

Mathcad – комп’ютерна система математичної обробки інформації. 
lsolve – вбудована функція в системі Mathcad, в якій реалізований 
метод Гаусса розв’язування СЛАР. 
TOL – точність чисельних методів в системі Mathcad. 
ORIGIN – номер початкового індексу в масивах і стрічкових змін-
них в системі Mathcad . 
Minimize(f, x1, …, xm) – вбудована функція, яка обчислює вектор 
значень аргументів, при яких функція досягає мінімуму. 
Maximize(f, x1, …, xm) - вбудована функція, яка обчислює вектор 
значень аргументів, при яких функція досягає максимуму. 
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Закрита транспортна задача – сума запасів вантажів у постачаль-
ників дорівнює сумі потреб споживачів. 
Відкрита транспортна задача - сума запасів вантажів у постачаль-
ників не дорівнює сумі потреб споживачів. 
Кореляція (співвідношення, відповідність) – залежність між явища-
миабо величинами, що не мають чіткого функціонального зв’язку. 
Регресія (повернення) – ймовірнісна залежність середнього значення 
якоїсь величини від іншої величини. 
Парна регресія – характеризує взаємозв’язок двох множин {xi} та 
{yi}, тобто одному значенню множини {yi} відповідає тільки одне 
значення множини {xi}; 
Множинна регресія – характеризує взаємозв’язок більш, ніж двох 
множин, тобто одному значенню множини {yi} може відповідати 
два і більше значень множин {xi

(k)
}. 

Числові рівняння – описують стаціонарні статичні процеси і їх 
розв’язком є числа. 
Функціональні рівняння – описують нестаціонарні динамічні про-
цеси і їх розв’язком є функції. 
Диференціальні рівняння (ДР) – функція під знаком диференціала; 
Інтегральні рівняння – функція під знаком інтеграла. 
Звичайні диференціальні рівняння (ЗДР) – функція залежить від 
однієї змінної. 
Диференціальні рівняння в часткових похідних – функція зале-
жить від двох або більше змінних. 
Додаткові (крайові) умови – це сукупність граничних і початкових 
умов.  
Граничні умови - задають режим фізичного процесу на межі Γ об-
ласті G. 
Початкові умови-  накладають обмеження на функцію u  та її похі-
дні по часу до (n-1)-го порядку в деякий початковий момент t=t0. 
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