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Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній 

діяльності. 

2. Володіння навиками використання сучасного програмного забезпечення, 

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

основними методами, способами і засобами отримання, зберігання та 

переробки і використання технічної інформації у професійній діяльності. 

3. Здатність застосовувати математичні методи при зборі, систематизації, 

узагальненні та обробці науково-технічної інформації,    наукових робіт 

різного рівня та виступів з доповідями та повідомленнями по тематиці 

проведених досліджень; володіти способами поширення і популяризації 

професійних знань, проводити навчально-виховну роботу з учнями. 

4. Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

1. Вища математика 

2. Фізика 

3. Комп’ютерні технології в системах залізничної 

автоматики  

Основні теми дисципліни 1 Вступ до курсу.  

2 Основні правила  роботи в математичній оболонці Maple. 

3 Комплексні числа і дії над ними.  

   Функції комплексної змінної. Дії з комплексними числами в системі Maple.   

   Обчислення функцій комплексного змінного в системі Maple.  
4 Елементи операційного обчислення та його застосування. Перетворення 

Лапласа в системі Maple.  

5 Елементи теорії диференціальних рівнянь.  

   Загальні відомості про диференціальні рівняння. Задачі, що приводяться до  

   розв’язання диференціальних рівнянь. Класифікація диференціальних  

    рівнянь. Приклади. 

6 Лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами та методи їх 

розв’язання. Пониження порядку лінійної однородної системи 

диференціальних рівнянь. Розвязання диференціальних рівнянь в  системі 

Maple. 

7 Звичайні лінійні диференціальні рівняння n-го порядку з постійними 

коефіцієнтами та їх розв’язання. Розвязання лінійних звичайних 

диференціальних рівнянь n-го порядку в  системі Maple. 

8 Застосування операційного обчислення при розв’язанні звичайних 

диференціальних рівнянь з використанням математичної оболонки Maple. 

9 Методика складання диференціальних рівнянь систем автоматичного 

управління та лінеаризація диференціальних рівнянь елементів систем.  

10 Моделювання електричних кіл.  

11 Аналіз електричних кіл. 

12 Визначення вихідного сигналу системи при довільній дії на вході. 

13 Частотний резонансний фільтр. 

14 Приклади дослідження моделей реальних систем в Maple.  
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