
 

 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Теорія фракталів 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет Електроніки та інформаційних  

технологій, 

кафедра Прикладної математики та моде-

лювання складних систем 

Розробник(и) 
Хоменко Олексій Віталійович, 

д.ф.-м. наук, професор 

Рівень вищої освіти 

перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший 

цикл 

Семестр вивчення навчальної дисцип-

ліни 
16 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(16 годин лекцій, 32 години практичних 

робіт), 102 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українська, англійська  

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова дисципліна за освітньою про-

грамою "113 Прикладна математика" 

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні знання з: загальної фізики; вищої 

математики; теорії ймовірностей та мате-

матичної статистики; теорії функцій ком-

плексної змінної; програмування та алго-

ритмічних мов; обчислювальної математи-

ки та числових методів.  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів сучасного наукового світо-

сприйняття в області математики, моделювання складних систем, створення теоре-

тичної підготовки в області прикладної математики, фізики, комп'ютерного моделю-

вання.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1 Основні поняття фрактальних об'єктів. Вступ. Регулярні фрактали. Прості 
регулярні фрактали: сніжинка Коха, канторівські множини, фрактали Серпінського. 
L-системи. Тертл-графіка. Криві щільного покриття. 

Тема 2 Детерміновані ітерації лінійних систем. Системи функцій, що ітеруються.  
Тема 3 Випадкові ітерації лінійних систем. Аффінні перетворення.  
Тема 4 Нелінійні перетворення на комплексній площині. Множини Жюліа. 
Тема 5 Нелінійні перетворення на комплексній площині. Властивості множини 

Мандельброта. Перехід до множини Жюліа.  
Тема 6 Методи розрахунку фрактальних розмірностей мультифракталів. Муль-

тифрактали та їх властивості. Узагальнені фрактальні розмірності.  
Тема 7 Властивості функції мультифрактального спектру.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, 

теорій прикладної математики і використовувати їх на практиці.  

РН2. 

формалізувати задачі певної предметної галузі, формулювати їх мате-

матичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; 

розв’язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, 

оцінювати точність та достовірність отриманих результатів. 

РН3. 
уміти використовувати аналітичні та числові методи аналізу та оброб-

лення даних при моделюванні самоподібних та ієрархічних систем.  

РН4. 
знати теоретичні підходи щодо створення та аналізу математичних 

моделей самоподібних та ієрархічних систем. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття 

(ПЗ):  

Тема 1  

Л 1 Основні поняття фрактальних об'єктів. Вступ. Регулярні фрактали. Прості 

регулярні фрактали: сніжинка Коха, канторівські множини, фрактали Серпінського. 

Л 2 L-системи. Тертл-графіка. Криві щільного покриття. 

ПЗ 1, 2 Моделювання регулярних фракталів Коха, Серпінського. 

ПЗ 3, 4 Моделювання кривих щільного покриття Пеано. 



 

 

Тема 2 Л 3 Детерміновані ітерації лінійних систем. Системи функцій, що ітеру-

ються.  

Тема 3 Л 4 Випадкові ітерації лінійних систем. Аффінні перетворення.  

ПЗ 5, 6 Моделювання фрактальних об'єктів випадковими ітераціями. 

Тема 4 Л 5 Нелінійні перетворення на комплексній площині. Множини Жюліа. 

ПЗ 7, 8 Моделювання нелінійних перетворень на комплексній площині. Побудова 

множини Жюліа. 

Тема 5 Л 6 Нелінійні перетворення на комплексній площині. Властивості мно-

жини Мандельброта. Перехід до множини Жюліа.  

ПЗ 9-11 Моделювання нелінійних перетворень на комплексній площині. Побу-

дова множини Мандельброта. 

Тема 6 Л 7 Методи розрахунку фрактальних розмірностей мультифракталів. 

Мультифрактали та їх властивості. Узагальнені фрактальні розмірності.  

ПЗ 12, 13 Моделювання мультифрактальних об'єктів. 

ПЗ 14-16 Обчислення спектру фрактальних розмірностей мультифрактала.  

Тема 7 Л 8 Властивості функції мультифрактального спектру. 

7.2 Види навчальної діяльності  

 

8.   Методи викладання, навчання 

МН1. Лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій, лекції з 

використанням студентами опорного конспекту.  

МН2. Практичні заняття у формі комп’ютерного моделювання фракталів, у 

розв’язання типових завдань, самостійне опрацювання навчального матеріалу із ви-

користанням конспекту лекцій та основної навчальної літератури. 

МН3. Виконання індивідуальних завдань на основі алгоритмів, опрацьованих на 

практичних заняттях.  

МН4. Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача (ІРС) – консу-

льтації з теоретичного матеріалу та індивідуальних завдань. 

МН5. Контроль навчальної роботи – тести з теоретичного матеріалу; спостере-

ження за ходом виконання практичних робіт і співбесіда після їх виконання; контроль 

самостійного виконання індивідуальних завдань. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Сума балів 

(R) 

Оцінка 

ECTS 

Визначення Оцінка за націо-

нальною шкалою  

90-100 А 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 

82-89 В 
Вище середнього рівня з кі-

лькома помилками 

4 (добре) 

74-81 С 

В загальному правильна ро-

бота з певною кількістю по-

милок 

64-73 D 
Непогано, але зі значною кі-

лькістю недоліків 
3 (задовільно) 



 

 

60-63 Е 
Виконання задовольняє міні-

мальні критерії 

35-59 FX 
Можливе повторне скла-

дання 
2 (незадовільно) 

1-34 F 
Необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 

a) студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види на-

вчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав необхідну кіль-

кість балів, яка відповідає позитивній оцінці (не менше 60 балів), отримує се-

местрову оцінку у відповідності до набраних рейтингових балів. Складання 

заходу підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної 

оцінки не здійснюється; 

b) студент, який протягом поточної роботи набрав кількість рейтингових балів, що 

не відповідає позитивній оцінці, але не менше 35 балів, зобов’язаний складати 

захід підсумкового семестрового контролю (ПСК) після завершення останнього 

модульно-атестаційного циклу у семестрі або екзаменаційної сесії, якщо вона 

передбачена, за додатковою відомістю семестрової атестації. Студент має право 

на два складання ПСК: викладачу та комісії. У разі незадовільного складання 

ПСК комісії студент отримує оцінку «F» за шкалою ECTS; 

c) при успішному складанні заходу підсумкового семестрового контролю вико-

ристовується оцінка «E*», яка засвідчує виконання студентом мінімальних ви-

мог без урахування накопичених балів;  

d) студент, який за наслідками модульних атестацій набрав менше 35 рейтингових 

балів, не допускається до ПСК і отримує оцінку «F» за шкалою ECTS. 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в 

процесі виконання практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, об-

говорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та тестових опиту-

вань, індивідуальних презентацій та колективних дискусій. Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1) робота на аудиторних заняттях (звіт за ПЗ, конспект лекцій) - 24 зан.  1 

бал/зан. = 24 бали (ОПЗ); 

2) виконання завдань на ПЗ 1-4 - 10 балів (ОПЗ)*;  

3) виконання завдань на ПЗ 5, 6 - 8 балів (ОПЗ);  

4) виконання завдань на ПЗ 7, 8 - 10 балів (ОПЗ);  

5) виконання завдань на ПЗ 9-11 - 10 балів (ОПЗ);  

6) виконання завдань на ПЗ 12, 13 - 8 балів (ОПЗ);  

7) виконання завдань на ПЗ 14-16 - 10 балів (ОПЗ); 

8) складання комплексних модульних контролів (МК) - всього 20 балів (один у 

кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного (при позитивному оціню-

ванні) – від 6 до 10 балів). 



 

 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік (ДЗ), що проводиться у 

письмовій формі. 
 

* за невчасний захист практичних завдань нараховуються штрафні бали – за про-

строчене заняття – 20 % балів. Практичні завдання без захисту не приймаються.  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Для проведення лекційних і практичних занять 

необхідний комп’ютерний клас з сучасним му-

льтимедійним (ЗН 1) та програмним налашту-

ванням (ЗН 2). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Гринченко В. Т., Мацыпура В. Т., Снарский А. 

А. Введение в нелинейную динамику: Хаос и 

фракталы. М.: Изд-во ЛКИ, 2016. 280 с. 

2. Деменок С. Динамический хаос. 

Санкт-Петербург: Изд-во «Страта», 2018. 274 с.  

3. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Теорія 

фракталів» / Укладач: Хоменко О.В. (англ. мо-

вою). 

Допоміжна література. 

1. Практичні заняття з теорії фракталів. Проект 

на веб-ресурсі OpenCourseWare СумДУ, 2016, 

https://ocw.sumdu.edu.ua/content/869 

2. Methodological instructions for control work on 

the discipline “Fractals theory” / compiler O. V. 

Khomenko. – Sumy : Sumy State University. 

3. A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, V.N. Borisyuk, 

Multifractal analysis of stress time series during 

ultrathin lubricant film melting // Fluctuation and 

Noise Letters. - 2010. - V.9, No.1. - P. 19-35 (англ. 

мовою). 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1808
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