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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  

Кількість кредитів 5  

Галузь знань  

12 «Інформаційні 

технології»   За вибором студента 

Загальна кількість 

годин – 150 годин  
Спеціальність: 

122 «Комп’ютерні 

науки» 

Курс  Семестр  

Змістових модулів –2  4  7-й  

Тижневе 

навантаження:  

аудиторних занять –  

4 год.  

самостійна робота 

студента – 8 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр»  

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  22 год.  

Лабораторні 

заняття  
22 год. 

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
106 год.  

Форма контролю: 

диференційований залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Мета дисципліни - одержання студентами базових знань про методи 

імітаційного моделювання, вмінь працювати з основними імітаційними моделями, 

навичок застосування отриманих знань до прикладних задач.  

Завданням курсу є вивчення та проведення аналізу виробничих та 

соціально-економічних проблем в аграрній сфері, що приводять до задач, які 

розв’язуються методом імітаційного моделювання; оволодіння теоретичними 

основами та методологією побудови імітаційних моделей.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основні види імітаційних моделей,  

- принципи імітаційного моделювання,  

- визначення та характеристики базової випадкової величини,  

- основні методи імітації випадкових величин з дискретними та абсолютно 

неперервними розподілами,  

- принципи моделювання випадкових векторів та процесів, зокрема, 

систем масового обслуговування;  

- методи верифікації результатів моделювання;  

вміти: .  

- застосовувати теоретичні основи побудови імітаційних моделей при 

аналізі та моделюванні конкретних виробничо-організаційних систем в 

сільському господарстві; 

- володіти теоретичними методами побудови імітаційних моделей та 

комп’ютерною технікою для проведення на ПЕОМ експериментів з 

математичними моделями реальних систем.  
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Принципи побудови та експлуатації імітаційних 

моделей 

  

Тема 1. Сутність імітаційного моделювання [2, с. 15-17; 3, с. 25-34] 

1.1 Предмет та методи імітаційного моделювання.  

1.2 Зміст імітаційного моделювання.  

1.3 Об’єкт дослідження. 

1.4  Загальні принципи імітаційного моделювання 

 

Тема 2. Засоби та системи імітаційного моделювання [2, с.13-16; 4, с. 36-

42] 

2.1 Програмне середовище імітаційного моделювання GPSS World.  

2.2 Основи моделювання в системі GPSS World.  

2.3 Елементи логіки роботи інтерпретатора 

 

Тема 3. : Основні концепції моделювання на GPSS [1, с. 48-61; 4, с.  36-

112] 

3.1 Динамічні елементи моделей GPSS.  

3.2 Стандартні числові атрибути.  

3.3 Моделювання багатоканальних пристроїв.  

3.4 Визначення ємності багатоканальних пристроїв 
 

Тема 4. Моделювання випадкових подій і випадкових величин 

засобами імітаційного моделювання [1, с. 47-61; 3, с. 68-79] 

4.1 Метод Монте-Карло  

4.2 Сутність методу Монте-Карло.  

4.3 Генерація випадкових величин під час машинної імітації.  

4.4 Методи побудови псевдовипадкових чисел 

 

Тема 5. Модельний час [1, с. 47-61; 3, с. 38-40] 

5.1 Поняття про модельний час.  

5.2 Активність імітаційної моделі.  

5.3 Управління часом у системі імітаційного моделювання 

 

 Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти імітаційного моделювання 

 

Тема 6. Оцінка і аналіз адекватності імітаційних моделей [3, с. 132-140] 

6.1 Методи оцінки та забезпечення адекватності імітаційних моделей. 

6.2 Верифікація та валідація моделі 

 

Тема 7. Тестування імітаційних моделей та оцінка чутливості []3, с. 132-

140 
7.1 Особливості тестування системно-динамічних моделей.  
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7.2 Аналіз чутливості імітаційної моделі.  

7.3 Показники оцінки чутливості імітаційної моделі. 

 

Тема 8. Планування імітаційних експериментів у процесі дослідження 

та оптимізації систем [3, с. 140-154] 

8.1 Принципи планування експерименту.  

8.2 Схеми планування експерименту.  

8.3 Повний та неповний факторний експеримент 

 

Тема 9. Статистичні аспекти імітаційного моделювання [3, с. 132-140] 

9.1 Стратегії запуску імітаційних моделей.  

9.2 Початковий стан та перехідний період імітаційної моделі.  

9.3 Визначення обсягу вибірки з заданим рівнем надійності. 

 

Тема 10. Моделювання за допомогою мереж Петрі [8, с. 140-148] 

10.1 Аналітичне моделювання мереж Петрі. 

10.2  Імітаційне моделювання мереж Петрі 

 

Тема 11. Сучасний стан імітаційного моделювання [1, с. 158-164] 

11.1 Сучасний стан та розвиток імітаційного моделювання в Україна та за 

кордоном.  

11.2 Мови та системи моделювання.  

11.3 Сфери застосування імітаційних моделей 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Принципи побудови та експлуатації імітаційних моделей 

1 

Лекція 1 
Сутність імітаційного 

моделювання 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Робота у середовищі 

GPSS WORLD 
- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 1 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 2 

 

2 

 
Лекція 2 

Засоби та системи 

імітаційного 

моделювання 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Проектування 

найпростіших 

імітаційних моделей 

на GPSS 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 2 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу/ Підготовка 

до лабораторної 

роботи 

-  - - 8 2 

3  

Лекція 3 
Осноіні концепції 

моделювання на GPSS 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

 Моделювання систем 

масового 

обслуговування з 

одним прибором і 

чергою в середовищі 

GPSS 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 3  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу/ Підготовка 

до лабораторної 

роботи 

- - - 8 2 

 

 

4 

 
Лекція 4  

Моделювання 

випадкових подій і 

випадкових величин 

засобами імітаційного 

моделювання 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 4 

Моделювання 

багатоканальних 
- 2 - - 6 
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пристроїв в середовищі 

GPSS 

Самостійна 

робота 4  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 2 

5 

Лекція 5 Модельний час 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Використання 

розподілів 

ймовірностей в GPSS 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 5  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 2 

6,7 Самостійна 

робота 6 

Підготовка до ПМК1 
- - - 9 - 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  69 год. 10 10 - 49 50 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти імітаційного моделювання 

8 

Лекція 6  

Оцінка і аналіз 

адекватності 

імітаційних моделей 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 6  

Імітаційна модель 

СМО з повторними 

викликами та 

очікуванням в черзі з 

обмеженою кількістю 

місць 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 7 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 1,5 

9 

Лекція 7  

Тестування 

імітаційних моделей 

та оцінка чутливості 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Застосування 

функцій в 

імітаційних моделях 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 8 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

- - - 8 1,5 
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Підготовка до 

лабораторної роботи 

10 

Лекція 8 

Планування 

імітаційних 

експериментів у 

процесі до- 

слідження та 

оптимізації систем 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 8 

Побудова більш 

складних моделей в 

середовищі GPSS. 

Стандартні числові 

атрибути, блоки 

ASSIGN, MARK, 

LOOP 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 9 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 1,5 

11 

Лекція 9 

Статистичні аспекти 

імітаційного 

моделювання 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 9 

Організація 

обслуговування з 

перериванням в 

середовищі GPSS 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 10 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 1,5 

12 

Лекція 10 

Моделювання за 

допомогою мереж 

Петрі 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 10  

Планування і 

реалізація 

багатофакторних 

модельних 

експериментів 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 11 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 2 

13 Лекція 11 

Сучасний стан 

імітаційного 

моделювання 

2 - - - - 
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Лабораторна 

робота 11 
Моделювання за 

допомогою мереж 

Петрі 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до 

лабораторної роботи 
- - - 8 2 

14,15 Самостійна 

робота 13 
Підготовка до ПМК2    9  

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 81 год. 12 12  57 50 

    Диференційований залік - 

   Всього з навчальної дисципліни – 69+81=150 год. 100 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ 

КОНТРОЛІ 

 

Підсумковий модульний контроль 1 

1. Наведіть приклади, як можна застосовувати методи імітаційного 

моделювання при створенні окремих модулів 

2. Наведіть приклади відомих вам математичних моделей з різних галузей 

науки і техніки. 

3. Яке місце займає імітаційне моделювання серед інших методів? 

4. Наведіть приклади того, як можна застосовувати машинне моделювання в 

навчальному процес 

5. Дайте розширене тлумачення поняття «інтелектуальні інформаційні 

системи» і з’ясуйте роль імітаційного моделювання при розв’язанні задач у 

цих системах 

6. Назвіть мови програмування, в яких використовується однорідне або 

неоднорідне градуювання системного часу 

7. Наведіть приклади задач, що їх можна розв’язати за допомогою методу 

машинної імітації. 

8. Наведіть приклади застосування імітаційних моделей під час вивчення 

діючої функціональної системи 

9. Наведіть приклади застосування імітаційних моделей під час аналізу 

гіпотетичної функціональної системи 

10. У чому полягає суть постановки задачі імітаційного моделювання? 

11. Охарактеризуйте основні етапи побудови імітаційної моделі та наведіть 

відомі вам приклади їх формулювання 

12. Методи імітаційного моделювання дають змогу: 

13. Імітаційне моделювання складних систем іноді ототожнюють з: 

14. Що включає імітаційна система? 

15. Машинна імітація – це: 
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Підсумковий модульний контроль 1 

1. Як задати змінні в середовищі GPSS World? 

2. Як задати суму та добуток змінних у середовищі GPSS World (пояснити 2 

способи задачі)? 

3. Як задати матрицю, знайти їй обернену та знайти її визначник? 

4. Навести спосіб задачі системи у системі GPSS World та спосіб знаходження 

її розв’язку. 

5. Описати спосіб задання змінних у середовищі GPSS World? 

6. Як задати масив довільної довжини у середовищі GPSS World? 

7. Як провести транспонування масиву/матриці у середовищі GPSS World? 

8. Принцип побудови графіків у GPSS World. 

9. Імітаційне моделювання систем зв'язку  

10. Методи моделювання 

11. Принципи статистичного імітаційного моделювання. 

12. Моделювання статистичних розподілів випадкових величин 

13. Модель експоненціального потоку в системі MS Exel 

14. Загальна характеристика системи GPSS 

15. В процесі імітації експеримент проводиться : 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

1. Кудрявцев Е.М. GPSS Word. Основы имитационного моделирования 

различных систем/Е.М. Кудрявцев.- М. ДМК Пресс, 2004. – 320 с. 

2. Емельянов А. А. Имитационное моделирование экономических процессов: 

учеб. пособие. / А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; под ред. АА. 

Емельянова. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009.-416 с.  

3. Ситник В. Ф. Імітаційне моделювання: навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. / В. Ф.Ситник, Н. С.Орленко. – К.: КНЕУ, 2005. – 208 с  

4. Томашевский В. Имитационное моделирование в среде GPSS/В. 

Томашевский, Е. Жданова. – М.:Бестселлер, 2003.  –  416 c. 13-16 

 

Допоміжна 

5. Алексеев Я. Н. Имитационное моделирование социально-экономических 

систем : учебн. пособ. / Я. Н. Алексеев, Т. В. Биткова, В. В. Годин. – М. : МИУ, 

1986. – 180 с. 

6.    Афанасьева, О. В. Теория и практика моделирования сложных систем: 

учебное пособие/О. В. Афанасьева, Е. С. Голик, Д. А. Первухин. - СПб. : Изд-во 

СЗТУ, 2005 

7. Милов А. В. Задания и методические указания к лабораторным работам по 

курсу "Имитационное моделирование" / сост. А. В. Милов, О. Ю. Полякова, Т. В. 

Биткова. – Х. : ХГЭУ, 2000. – 48 с.  
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8.  Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст]: учебник / Б. Я. Советов, С. 

А. Яковлев. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2001. - 343 с 

9. Урезченко В. М. Построение имитационных моделей с использованием 

принципов системной динамики / В. М. Урезченко. – М. : МИФИ, 1989. – 88 с.  

 
7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
1. Освітній портал ТДАТУ: http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=887 

2.  Наукова бібліотека ТДАТУ: http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/  

4.  Сайт кафедри КН:  

http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/imitacijne-modeljuvannja-ta-modeljuvannja-

system/ 

  

 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=887
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/imitacijne-modeljuvannja-ta-modeljuvannja-system/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/imitacijne-modeljuvannja-ta-modeljuvannja-system/

