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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  
показників   

Галузь знань, на-
прям підготовки, 

освітньо кваліфіка-
ційний рівень  

Характеристика навчальної 
дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів 
– 4 

 
Галузь знань: 

12 «Інформаційні 
технології» 

обов’язкова 
 

Загальна кількість 
годин – 120 годин  Спеціальність 

122 «Комп'ютерні 
науки» 

Курс Семестр 

Змістових модулів 
– 2 

М1 2-й  

Тижневе наванта-

ження:  

аудиторних занять 

–  4 год. 

самостійна робота 
студента – 5 год. 

 
Ступінь вищої  

освіти: 
«Магістр» 

Вид занять 
Кількість  

годин  

Лекції  26 год. 

Лабораторні 
заняття  

26 год.  

Практичні за-
няття  

- 

Семінарські 
заняття  

- 

Самостійна 
робота  

68 год. 

Курсова  
робота 

- 

Форма контролю:  

Екзамен 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання складних об'-
єктів і систем» полягає у засвоєнні основних положень, методів і засобів моделю-
вання складних систем та застосуванні їх на практиці. 

Завданнями дисципліни «Комп’ютерне моделювання складних об'єктів і 
систем» є відпрацюванні основних понять, методів та прийомів моделювання 
складних об'єктів і систем. 

 
Результати навчання (з урахуванням soft skills) 
Інтегральна компетентність: 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми професійної діяльності у 

галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає прове-
дення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеніс-
тю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК9. Здатність розробляти та управляти проектами 
ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних  робіт. 
ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії 
ЗК13. Готовність до викладацької діяльності, до організації освітнього про-

цесу у вищій школі. Здатність до ефективного педагогічного спілкування для за-
безпечення належної якості загальної і професійної підготовки здобувачів, готов-
ність до розвитку педагогічної майстерності. 

ЗК14 Навички здійснення безпечної діяльності. 
 
Фахові компетентності: 
ФК1. Здатність до організації та проведення наукових досліджень та вико-

нання інноваційних розробок в галузі комп’ютерних наук і інформаційних тех-
нологій. 

ФК8. Здатність до використання принципів проектування і застосування су-
часних комп’ютерних систем та мереж. 

 
Soft skills: 
- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-
зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-
дови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-
ліці; проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  
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- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 
уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 
уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-
піння, повага до колег. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1 Загальні поняття теорії систем і моделювання 

 
Тема 1.  Вступ до моделювання та теорії систем 
[1-11, конспект лекцій за темою 1] 
1.1 Принципи та цілі теорії систем. Призначення та функції системи. 
1.2 Структура, характеристика та класифікація систем. Дискретні системи та ав-
томати. 
 
Тема 2.  Основні підходи до моделювання систем 
[1-11, конспект лекцій за темою 2] 
2.1 Моделювання і моделі інформаційних систем. Види моделей. 
2.4 Автоматизована система моделювання.  
 
Тема 3.  Моделювання і моделі інформаційних систем 
[1-11, конспект лекцій за темою 3] 
3.1 Моделі та моделювання. Класифікація моделей. Ідеальні та матеріальні моде-
лі. 
3.2 Термінологія комп’ютерного моделювання. Комп’ютерний експеримент. 
 
Тема 4.  Моделі складних систем 
[1-11, конспект лекцій за темою 3] 
4.1 Модель і реальність. Моделі типу «чорний ящик», «склад системи»,  «струк-
тура схеми», «структурна схема системи».  
4.2 Динамічні моделі систем.  Теорія ефективності.  Інтероперабельність системи. 
 
Тема 5.  Моделювання систем з різними властивостями 
[1-11, конспект лекцій за темою 5] 
5.1 Моделювання систем з різними властивостями.  
5.2 Використання нечітких моделей. Аналіз моделей програмування. 
 
Тема 6.  Принципи моделювання систем. Оцінка якості систем 
[1-11, конспект лекцій за темою 6] 
6.1 Принципи моделювання систем. Аспекти побудови моделей складних систем. 
6.2 Оцінка адекватності моделі. Оцінка якості систем. 
 

 
Змістовий модуль 2 Проектування систем. Методи моделювання складних 
систем 
 
Тема 7.  Проектування, цілі та стадії проектування. Життєвий цикл та план проек-
ту 
[1-11, конспект лекцій за темою 7] 
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7.1 Проектування, цілі та стадії проектування. Автоматизоване проектування. 
7.2 Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл та план проекту. 
 
Тема 8.  Підходи до проектування складних систем. Методологія  моделювання 
SADT 
[1-11, конспект лекцій за темою 8] 
8.1 Підходи до проектування складних систем. Сутність різних підходів. 
8.2 Методологія  моделювання SADT.  
 
Тема 9.  Системи імітаційного моделювання 
[1-11, конспект лекцій за темою 9] 
9.1 Системи імітаційного моделювання. Технологічні можливості су-часних сис-
тем моделювання. 
9.2 Семантичний опис даних та системне інтегрування різних за приро-дою даних 
при моделюванні.   
 
Тема 10.  Програмні засоби моделювання складних систем 
[1-11, конспект лекцій за темою 10] 
10.1 Програмні пакети та засоби для імітаційного моделювання та для моделю-
вання складних систем. 
10.2 Система моделювання GPSS World. Пакет імітаційного моделю-вання 
AnyLogіc. 
 
Тема 11.  Методи проектування організаційних структур. Етапи аналізу та синте-
зу систем управління 
[1-11, конспект лекцій за темою 11] 
11.1 Методи проектування організаційних структур.  
11.2 Методи формування структуризації та аналізу цілей. Етапи аналізу та синтезу 
систем управління. 
 
Тема 12.  Системи масового обслуговування. Теорія надійності 
[1-11, конспект лекцій за темою 12] 
12.1 Системи масового обслуговування. Узагальнене обслуговування. 
12.2 Агрегативні системи. Модель спряження елементів в складній системі. Тео-
рія надійності.  
 
Тема 13.  Проблеми планування імітаційних експериментів. Точність результатів 
моделювання 
[1-11, конспект лекцій за темою 13] 
13.1 Проблеми планування імітаційних експериментів.  
13.2 Оцінювання точності результатів моделювання. Особливості планування імі-
таційних експериментів. 
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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. Загальні поняття теорії систем і моделювання. 

1 

Лекція 1 
Вступ до теорії сис-
тем і моделювання. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 1 

Знайомство з GPSS 
WORLD 

- 2 - - 2,5 

Самостійна  
робота 1 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу та 
підготовка по лабора-
торної роботи 

- - - 6 1,5 

 
2 
 

Лекція 2 

Основні підходи до 
моделювання сис-
тем. 

2     

Лабораторне 
заняття 2 

Проектування най-
простіших імітацій-
них моделей на 
GPSS 

- 2 - - 2,5 

Самостійна  
робота 2 

Пророблення теоре-
тичного матеріалу та 

підготовка по лабора-
торної роботи 

- - - 6 1,5 

3 

Лекція 3 

Моделювання і мо-
делі інформаційних 
систем. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 3 

Моделювання сис-
тем масового обслу-
говування з одним 
прибором і чергою в 
середовищі GPSS 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 
робота 3 

Пророблення теоре-

тичного матеріалу та 
підготовка по лабора-
торної роботи 

- - - 6 1,5 
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Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на 
самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб 
сем. 
(пр.) 

СРС 

 
4 
 

Лекція 4 

Моделі складних 
систем. Теорія 
ефективності. Ін-
тероперабельність 
системи. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 4 

Моделювання ба-
гатоканальних 
пристроїв в сере-
довищі GPSS 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 4 

Пророблення теоре-
тичного матеріалу 

та підготовка по ла-
бораторної роботи 

- - - 6 1,5 

5 

Лекція 5 

Стохастичні сис-
теми. Нечіткі сис-
теми. Динамічне 
та стохастичне 
програмування. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 5 

Використання 
розподілів ймовір-
ностей в GPSS 
(ч.1) 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 5 

Пророблення теоре-
тичного матеріалу 

та підготовка по ла-
бораторної роботи 

- - - 5 2 
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Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на са-
мостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб 
сем. 
(пр.) 

СРС 

6 

Лекція 6 

Математичне мо-
делювання систем. 
Оцінка адекватно-
сті моделі. Якість 
систем. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 6 

Використання 
розподілів ймовір-
ностей в GPSS 
(ч.2) 

- 2 - - 2,5 

Самостійна 

робота 6 

Пророблення теоре-
тичного матеріалу 
та підготовка по ла-
бораторної роботи 

- - - 3 2 

7, 8 

Самостійна 
робота 

Підготовка до ПМК1 - - - 2 - 

ПМК-1 
Підсумковий конт-
роль за змістовий 
модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1:  58 год. 12 12 - 34 35 

Змістовий модуль 2. Проектування систем.  
Методи моделювання складних систем. 

9 

Лекція 7  

Проектування . 
Цілі, стадії. Жит-
тєвий цикл проек-
ту. План проекту. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 7 

Імітаційна модель 
СМО з повторни-
ми викликами та 
очікуванням в чер-
зі з обмеженою кі-
лькістю місць (ч.1) 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 7 

Пророблення теоре-
тичного матеріалу 

та підготовка по ла-
бораторної роботи 

- - - 5 1,4 

 



11 
 

  

 

Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на  
самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб 
сем. 
(пр.) 

СРС 

10 

Лекція 8 

Підходи до проек-
тування складних 
систем. SADT. Ре-
комендації. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 8 

Імітаційна модель 
СМО з повторними 
викликами та очі-
куванням в черзі з 
обмеженою кількі-
стю місць (ч.2) 

- 2 - - 2 

Самостійна 
робота 8 

Пророблення тео-
ретичного матеріа-
лу та підготовка по 
лабораторної робо-
ти 

- - - 5 1,4 

11 

Лекція 9 
Системи імітацій-
ного моделювання. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 9 

Застосування фун-
кцій в імітаційних 
моделях 

- 2 - - 2 

Самостійна 
робота 9 

Пророблення тео-
ретичного матеріа-
лу та підготовка по 
лабораторної робо-
ти 

- - - 5 1,4 

12 

Лекція 10 
Програмні засоби 
моделювання 
складних систем. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 10 

Побудова більш 
складних моделей 
в середовищі 
GPSS. Стандартні 
числові атрибути, 
блоки ASSIGN, 
MARK, LOOP (ч.1) 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 10 

Пророблення тео-
ретичного матеріа-
лу та підготовка по 
лабораторної ро-
боти 

- - - 5 1,4 
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Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на  
самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб 
сем. 
(пр.) 

СРС 

13 

Лекція 11 

Методи форму-
вання структури-
зації та  аналізу 
цілей. Параметри-
чний синтез. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 11 

Побудова більш 
складних моделей 
в середовищі 
GPSS. Стандартні 
числові атрибути, 
блоки ASSIGN, 
MARK, LOOP 
(ч.2) 

- 2 - - 2 

Самостійна 
робота 11 

Пророблення тео-
ретичного матері-
алу та підготовка 
по лабораторної 
роботи 

- - - 5 1,4 

14 

Лекція 12 
Системи масового 
обслуговування. 
Теорія надійності. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 12 

Організація обслу-
говування з пере-
риванням в сере-
довищі GPSS 

- 2 - - 2 

Самостійна 
робота 12 

Пророблення тео-
ретичного матері-
алу та підготовка 
по лабораторної 
роботи 

- - - 5 1,5 
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Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на  
самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб 
сем. 
(пр.) 

СРС 

15 

Лекція 13 

Проблеми плану-
вання. Точність 
результатів моде-
лювання. 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 13 

Планування і реа-
лізація багатофак-
торних модельних 
експериментів 

- 2 - - 3 

Самостійна 
робота 13 

Пророблення тео-
ретичного матері-
алу та підготовка 
по лабораторної 
роботи 

- - - 2 1,5 

16, 17 

Самостійна  
робота 

Підготовка до 
ПМК2 

- - - 2 - 

ПМК-2 
Підсумковий кон-
троль за змістовий 
модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2: 62  год. 14 14 - 34 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни  58 + 62 = 120 год. 100 



14 
 

  

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  
ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 
 

Підсумковий модульний контроль 1 
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Підсумковий модульний контроль 2 
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