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Системний аналіз

124 Системний аналіз

12 Інформаційні технології

Загальні відомості про дисципліну

бакалавр

Імітаційне моделювання

• "Вища та прикладна математика"; 
• "Теорія ймовірностей та математична статистика";
• "Алгоритмізація та програмування"

ПРН 6. Застосовувати методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математичного, логіко-
семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання, технології системного і статистичного аналізу.
ПРН 14. Розробляти моделі і алгоритми прогнозування складних соціально-економічних процесів в умовах 
проектування нових інтелектуальних систем прийняття рішень за допомогою спеціалізованих пакетів 
програм.

ФК 3. Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із 
зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх 
факторів

ФК 5. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, пакети) для 
проведення математичних та методологічних досліджень
ФК 8. Здатність до оформлення експериментальних та емпіричних досліджень, а також аналізу даних, 
отриманих від них.
ФК 11. Здатність розв’язувати широке коло задач шляхом розуміння їхніх фундаментальних основ та 
використання як теоретичних, так і експериментальних методів системного аналізу. 
ФК 13. Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи в системному аналізі

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

Місце дисципліни в освітній програмі
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Викладач - д.т.н., проф. Краскевич В. Є.

№ Тема практичного заняття Бали

1 Сучасний стан проблеми моделювання 5

2 Моделі систем масового обслуговування 10

3 Мережі Петрі 10

4 Ймовірнісне моделювання 10

5 Модульний контроль 1 15

6 Методології імітаційного моделювання 10

7 Програмне забезпечення імітаційного моделювання 10

8 Планування та проведення експериментів з моделями 10

9 Аналіз результатів моделювання 5

10 Модульний контроль 2 15

Загальний обсяг практичних занять 28 год 100

Основні джерела

Планування та проведення експериментів з моделями

Програмне забезпечення імітаційного моделювання

Методології імітаційного моделювання

Ймовірнісне моделювання

Мережі Петрі

Моделі систем масового обслуговування

Сучасний стан проблеми моделювання

Тема лекції

Забезпечення дисципліни

Аудиторні заняття

Загальний обсяг лекцій:  28 год

Аналіз результатів моделювання

4. Томашевський В.М. Моделювання систем. Підручник.- К.: Видавнича група ВНV, 2005

3. Моделирование и симуляция логистических систем / Ю.И. Толуев, С.И. Планковский / – Курс лекций для 
высших технических учебных заведений. – Киев: «Миллениум», 2009. – 85 с

2. Кравець І.О. Імітаційне моделювання: Навч. посібник. – ЧДУ ім. Петра Могили, 2010.- 107 с

1. Оптимизация логистических процессов и систем / И.С. Алиев, 
И.В. Чумаченко/ – Курс лекций для высших технических учебных заведений. – Киев: «Миллениум», 2009. – 66 



Політика дисципліни

Відвідування 
занять

Відпрацювання 

пропущених занять

Допуск до екзамену

Підсумкова 
модульна оцінка

Екзаменаційна 

оцінка

Підсумкова оцінка з 
дисципліни

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за виконання практичних 

завдань та двох оцінок модульного контролю. Максимальна модульна оцінка становить 100 балів.
Студент, який отримав підсумкову модульну оцінку менше за 20 балів, при будь-якій екзаменаційній оцінці 
не може отримати задовільну підсумкову оцінку з дисципліни і буде ліквідовувати академічну заборгованість 
під час додаткової сесії.

Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та 
екзаменаційної оцінки.

Відвідування лекційних та практичних занять з дисципліни є обов'язковим для всіх студентів

Студент, який пропустив практичне заняття, самостійно вивчає матеріал за наведенами в силабусі 
джерелами, виконує завдання і здає його  викладачу. За умови неповажної причини пропуску заняття, оцінка 

за практичне завдання буде знижена. 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі студенти допускаються до іспиту


