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1. Мета дисципліни –ознайомлення з методами розв’язання різних типів звичайних 

диференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними, систем диференціальних рівнянь, 

постановкою та розв‘язуванням задач Коші; засвоєння основних теоретичних положень теорії 

керування, принципів і методів вирішення проблем, пов’язаних з керуванням складними 

системами  та оволодіння практичними навичками розв’язування задач керування. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів: математичного аналізу. 

2. Знати: теоретичні відомості з математичного аналізу, дискретної математики, 

алгебри, методів оптимізації, аналітичної геометрії, фізики, механіки, основи застосування 

різноманітних програмних пакетів 

3. Вміти: знаходити похідні, обчислювати інтеграли, розв’язувати системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь з параметрами, володіти методами матричної алгебри, користуватись 

основними законами фізики, користуватися пакетами математичних програм 

4. Володіти навичками: самостійної та колективної роботи при розв’язанні 

поставлених математичних задач, англійською мовою на рівні не нижче Intermediate 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна „Управління динамічними системами ” є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

галузі знань 12 „Інформаційні технології” зі спеціальності 121“Інженерія програмного 

забезпечення”, освітньо-наукової програми “Програмна інженерія”  

Дана дисципліна є обов’язковою навчальною дисципліною за програмою “Програмна 

інженерія”. 

Викладається у 3 семестрі в обсязі – 180 год.   

(6 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 42 год.,лабораторні – 44 год.,  консультації – 2 год., 

самостійна робота – 92  год. У курсі передбачено 2 частини, та 2 контрольних роботи, 

завершується дисципліна – іспитом. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні означення, класифікацію, теореми, типи диференціальних рівнянь та 

систем рівнянь; основні означення, класифікацію, методи та підходи розв’язання задач теорії 

оптимального керування. 

вміти: розв’язувати аналітично основні класи звичайних диференціальних рівнянь 

першого та вищих порядків,  шукати розв’язки систем лінійних однорідних та неоднорідних 

диференціальних рівнянь, розв’язувати однорідні диференціальні рівняння в частинних 

похідних; досліджувати на керованість та спостережуваність лінійні моделі задач теорії 

керування, розв’язувати задачі стабілізації руху, розв’язувати задачі теорії керування в 

лінійній постановці методами варіаційного числення, динамічного програмування та завдяки 

принципу максимуму; застосовувати пакети математичних програм у випадках коли задачі 

неможливо розв’язати аналітично; спілкуватися з колегами з питань проектування та 

розробки програм, складати письмові звіти. 

Дисципліна „ Управління динамічними системами” є базовою для засвоєння дисципліни 

«Моделювання систем» та інших дисциплін вільного вибору студента прикладного 

математичного спрямування освітньої програми «Програмна інженерія». 

 

 

 

 



4. Завдання (навчальні цілі): 

набуття знань, умінь та навичок (компетенцій) на рівні новітніх досягнень теорії 

оптимального керування та основ диференціальних рівнянь, відповідно до кваліфікації 

бакалавр з програмної інженерії. Зокрема, розвивати: 

 здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 здатність до алгоритмічного та логічного мислення. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН1.1 
Знати основні означення, класифікацію, 

теореми, типи диференціальних рівнянь 

та систем рівнянь, методи та підходи 

їх аналітичного та чисельного 

розв’язання 

Лекція, лабораторні 

заняття, самостійна 

робота 

Поточне 

оцінювання, 

контрольна 

робота 1, іспит 

15% 

 

РН1.2 
Знати основні положення, методи та 

підходи аналізу, синтезу, та розв’язання  

задач теорії оптимального керування  

Лекція, лабораторні 

заняття, самостійна 

робота 

Поточне 

оцінювання, 

контрольна 

робота 2,іспит 

15% 

 

РН2.1 
Вміти правильно класифікувати 

диференціальні рівняння та системи 

рівнянь й отримувати їх аналітичні 

розв’язки. Вміти застосовувати 

відповідні чисельні алгоритми (пакети 

програм) у випадку неможливості 

аналітичного розв’язання 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

лабораторна 

робота 1, 

контрольна 

робота 1,іспит 

25% 

 

РН2.2 
Вміти застосовувати різні методи до 

аналізу (дослідження на керованість, 

спостережуваність, стійкість) та 

синтезу (будувати керування та 

відповідну траєкторію) в задачах 

оптимального керування  

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання,  

лабораторна 

робота 2, 

контрольна 

робота 2,іспит 

25% 

 

РН3.1 
Обґрунтовувати власний погляд на 

задачу, спілкуватися з колегами з 

питань проектування та розробки 

моделей, розв’язування задач. 

Лекція, лабораторна 

робота, самостійна 

робота 

Поточне 

оцінювання, іспит 

10% 

 

РН4.1 
Приймати кваліфіковані рішення, 

спираючись на застосування методів 

математичного моделювання. 

Лабораторна робота, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

контрольна 

робота 1,2, іспит 

10% 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
РН 

1.1 

РН 

1.2 

РН 

2.1 

РН 

2.2 

РН 

3.1 

РН 

4.1 

(з опису освітньої програми)       

ПРН-1. Знати, аналізувати, цілеспрямовано шукати і 

вибирати необхідні для вирішення професійних завдань 

інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням 

сучасних досягнень науки і техніки  

+ + + + + + 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 60 балів: 

1. Контрольна робота 1: РН 1.1.,  РН2.1, РН4.1 — 20/12 балів. 

2. Контрольна робота 2: РН 1.2 , РН2.2, РН4.1 — 20/12 балів. 

3. Поточне опитування на лаборторних заняттях: PH1.1, PH1.2,  PH2.1, РН2.2, 

РН3.1, РН4.1 – 20/12 балів 

- підсумкове оцінювання у формі іспиту:  

Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 40 балів: 

- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2,  PH2.1, РН2.2, РН3.1, 

РН4.1;  

- форма проведення і види завдань: письмова робота. 

Види завдань: 6 письмових завдань (2 теоретичних питання, 4 практичних завдання) . 

Студент отримує загальну позитивну оцінку з дисципліни, якщо його оцінка за іспит 

становить не менше, ніж 24 бали. 

Студент допускається до екзамену, якщо протягом семестру він: 

o Загалом набрав не менше ніж 36 балів;  

o виконав і вчасно здав 2 (дві) контрольні роботи 
 

Критерії оцінювання на іспиті 

 

Завдання Тема завдання Максимальний 

відсоток від 40 

балів  

Всього 

балів 

Завдання 

1 
Письмова відповідь на теоретичне питання з Частини 1 

«Основи диференціальних рівнянь»   10% 4 

Завдання 

2 

Письмова відповідь на теоретичне питання з Частини 2 

«Теорія керування» 10% 4 

Завдання 

3 
Тестове завдання з Частини 1: знайти загальний 

роз’язок диференціального  рівняння  20% 8 

Завдання 

4 

Тестове завдання з Частини 1: знайти загальний 

роз’язок системи диференціальних  рівнянь 20% 8 

Завдання 

5 

Тестове завдання з Частини 2:дослідити систему на 

керованість, спостережуваність, розв’язати задачу 

стабілізації 
20% 8 

Завдання 

6 

Тестове завдання з Частини 2:розв’язати задачу теорії 

керування одним з запропонованих методів 

(варіаційного числення, динамічного програмування, 

принцип максимуму) 

20% 8 

 

 

 



7.2  Організація оцінювання: 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота 1: до 7 тижня семестру. 

  2. Контрольна робота 2: до13 тижня семестру 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання визначається викладачем.  

У випадку встановлення фактів порушення студентами академічної доброчесності 

передбачених пунктом 9.8.2 «Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка» що діє від 07.05.2018, вони будуть 

притягнуті до відповідальності передбаченої пунктом 9.8.3 цього положення. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і лабораторних занять 

 

№  

п/п 

Назва лекції (теми) Кількість годин 

Лекц. Лабора

торні 

заняття 

Самост  

роб. 

Частина 1. 

Основи диференціальних рівнянь 

1 Вступ Приклади застосування ДР та принципи побудови 

динамічних математичних моделей. Проблеми 

математичного моделювання, системного аналізу та 

інформатики, їх зв‘язок з методами та теорією ДР. 

Приклади використання ДР в задачах механіки, біології, 

економіки, керування 

2 2 4 

2 ТЕМА 1. ДР першого порядку, розв'язні та нерозв’язні 

відносно похідної. 

4 6 12 

3 ТЕМА 2. Звичайні ДР вищих порядків. Лінійні ДР. 4 6 14 

4 ТЕМА 3. Системи диференціальних рівнянь 4 4 4 

5 ТЕМА 4. Якісна теорія диферен-ціальних рівнянь 2 2 4 

6 ТЕМА 5.  Диференціальні рівняння з частинними 

похідними. 

2 2 4 

Контрольна робота 1  2  

Частина 2. 

Теорія керування 

1 Вступ Постановка задач оптимального керування, 

приклади задач оптимального керування  

2   

2 Тема 1. Керованість, спостережуваність та ідентифікація 

систем керування 

6 2 13 

3 Тема 2. Стійкість руху та аналітичне конструювання 

регуляторів систем керування. 

4 4 10 

4 Тема 3. Методи варіаційного числення для вирішення 

задач оптимального керування. 

4 2 9 

5 Тема 4. Метод динамічного програмування. 4 6 8 

6 Тема 5. Принцип максимуму Понтрягіна для систем з 

неперервним  часом 

4 4 10 

Контрольна робота 2  2  

Консультація 2   

Екзамен    

ВСЬОГО 44 44 92 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 

лекцій – 42 год. 

лабораторні – 44 год. 

консультації – 2 год.  

самостійна робота - 92 год. 

 

Теми, винесені на самостійне вивчення:  

Застосування операційного числення до розв’зання  диференціальних рівнянь. Пряме та 

обернене перетворення Лапласа. 

Розв’язок задач диференціальних рівнянь та теорії керування в середовищах пакетів програм 

MATLAB, MAPLE, MATEMATIKA, PYTON, Sage. 
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