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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

12 «Інформаційні 

технології» 
Обов'язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

122 

«Комп'ютерні науки» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________________ 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 год.  

1 1 

Лекції, год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 4 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 9 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

 

Освітньо-професійна 

програма 

«Комп'ютерні науки» 

32 8 

Лабораторні заняття, год. 

56 4 

Самостійна робота, год. 

62 138 

Індивідуальні 

заняття ___ годин 

Вид контролю: екзамен 
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Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

12 «Інформаційні 

технології» 
Обов'язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

122 

«Комп'ютерні науки» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________________ 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 год.  

5 5 

Лекції, год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 4 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 9 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

 

Освітньо-професійна 

програма 

«Комп'ютерні науки» 

32 8 

Лабораторні заняття, год. 

56 4 

Самостійна робота, год. 

62 138 

Індивідуальні 

заняття ___ годин 

Вид контролю: екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування теоретичних знань і практичних навичок, необхідних 

для використання системного підходу, його принципів і методів у дослідження 

та проектуванні складних організаційно-технічних систем, формування навичок 

використання інструментарію підтримки прийняття рішень, обчислювальних 

засобів для вирішення практичних системних задач. 

Завдання – формування особистості здобувача вищої освіти, як сучасного 

високоосвіченого фахівця, у поєднанні з розвитком його інтелекту, 

професійних здібностей та загальнолюдських цінностей і чеснот; розвиток у 

здобувачів вищої освіти логічного й алгоритмічного мислення, необхідного для 

розв`язання теоретичних і практичних задач фахового спрямування; надання 

здобувачам вищої освіти знань щодо принципів і методології системного 

аналізу, особливостей прийняття управлінських рішень на основі 

загальносистемного підходу. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів 

вищої освіти. Чисельні методи, вища математика, теорія ймовірності і 

математична статистика, дискретна математика, теорія прийняття рішень. 

Компетентності:  

Загальні компетентності: 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1); 

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності (ЗК3); 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

(ЗК7). 

Фахові компетентності: 

– здатність до системного мислення, застосування методології системного 

аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів 

формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, 

невизначеності та ризики (СК6); 

– здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної 

безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення 

захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури (СК14). 

Програмні результати навчання: 

– застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного 

мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, 

аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук 

(ПР1); 

– використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і 

систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування 

динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і 

фінансових об’єктах (ПР8); 

– зберігати конфіденційність, цілісність і доступність інформації, 

забезпечувати автентичність, відстежуваність і надійність інформації в умовах 

неповноти та невизначеність вихідних даних, багатокритеріальність 

професійних задач (ПР14). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Основи системного аналізу 

Тема 1. Основні поняття систем і системного аналізу. 

Системний аналіз, мета і задачі. Методи системного аналізу та його зв’язок 

з іншими дисциплінами. Системи, поняття та визначення. 

Тема 2. Задачі оптимізації та методи їх вирішення. 

Вступ до теорії оптимізації. Приклад постановки задачі оптимізації. 

Загальна характеристика методів оптимізації. Методи одновимірної оптимізації. 

Метод градієнтів для багатовимірної оптимізації. 

Тема 3. Динамічне програмування. 

Принципи динамічного програмування. Постановка задачі динамічного 

програмування. Приклади завдань динамічного програмування. 

Тема 4. Системний підхід – основа методології системного аналізу. 

Принципи системного підходу. Основні положення і поняття системного 

підходу. 

 

Змістовий модуль 2 

Практичне застосування методів системного аналізу 

Тема 5. Прогнозування. 

Формалізовані методи прогнозування. Динамічний ряд і основні форми 

тренда. Технологія побудови трендів в MS Excel. Аналіз трендів і 

прогнозування. 

Тема 6. Теорія ігор. 

Постановка завдання теорії ігор. Основні поняття і визначення. 

Тема 7. Задача про призначення. 

Постановка задачі про призначення. Приведення задачі про призначення 

до задачі лінійного програмування. Збалансована задача. Незбалансована 

задача. 

Тема 8. Транспортна задача. 

Постановка транспортної задачі. Метод мінімального елемента. 

Тема 9. Метод вузлових потенціалів. 

Оптимальний план. Цільова функція. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л лаб інд с.р. л лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Основи системного аналізу 

Тема 1. Основні поняття 

систем і системного 

аналізу. 

6 2 – – 4 6 2 – – 4 

Тема 2. Задачі 

оптимізації та методи їх 

вирішення. 

18 4 8 – 6 26 2 4 – 20 

Тема 3. Динамічне 

програмування. 
22 4 12 – 6 26 – – – 26 

Тема 4. Системний 

підхід – основа 

методології системного 

аналізу. 

8 2 4 – 2 10 – – – 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
54 12 24 – 18 68 4 4 – 60 

Тема 5. Прогнозування. 22 4 8 – 10 14 2 – – 12 

Тема 6. Теорія ігор. 22 4 8 – 10 14 2 – – 12 

Тема 7. Задача про 

призначення. 
20 4 8 – 8 24 – – – 24 

Тема 8. Транспортна 

задача. 
22 4 8 – 10 12 – – – 12 

Тема 9. Метод вузлових 

потенціалів. 
10 4  – 6 18 – – – 18 

Разом за змістовим 

модулем 2 
96 20 32 – 44 82 4 – – 78 

Усього годин 150 32 56 – 62 150 8 4 – 138 

 



8 

5. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 
ЗМ1. Тема 2. Задачі оптимізації та методи їх вирішення: 

одновимірна оптимізація. 
2 4 

2 
ЗМ1. Тема 2. Задачі оптимізації та методи їх вирішення: 

багатовимірна оптимізація. 
2  

3 
ЗМ1. Тема 2. Задачі оптимізації та методи їх вирішення: 

лінійне програмування. 
4  

4 
ЗМ1. Тема 3. Динамічне програмування: оптимальний 

маршрут. 
4  

5 
ЗМ1. Тема 3. Динамічне програмування: розподіл 

інвестицій. 
4  

6 
ЗМ1. Тема 3. Динамічне програмування: заміна 

обладнання. 
4  

7 
ЗМ1. Тема 4. Системний підхід – основа методології 

системного аналізу: метод Монте-Карло. 
4  

8 
ЗМ2. Тема 5. Прогнозування: прогнозування лініями 

тренда. 
8  

9 ЗМ2. Тема 6. Теорія ігор. 8  

10 ЗМ2. Тема 7. Задача про призначення: збалансована. 4  

11 ЗМ2. Тема 7. Задача про призначення: незбалансована. 4  

12 
ЗМ2. Тема 8. Транспортна задача: вирішення 

транспортної задачі симплекс-методом. 
8  

 Всього 56 4 

 

6. Самостійна робота  
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 

ЗМ1. Тема 1. Основні поняття систем і системного 

аналізу. 

Системний аналіз, мета і задачі. Методи системного 

аналізу та його зв’язок з іншими дисциплінами. 

Системи, поняття та визначення. 

4 4 

2 

ЗМ1. Тема 2. Задачі оптимізації та методи їх вирішення. 

Вступ до теорії оптимізації. Приклад постановки задачі 

оптимізації. Загальна характеристика методів 

оптимізації. Методи одновимірної оптимізації. Метод 

градієнтів для багатовимірної оптимізації. 

6 20 

3 

ЗМ1. Тема 3. Динамічне програмування. 

Принципи динамічного програмування. Постановка 

задачі динамічного програмування. Приклади завдань 

6 26 
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динамічного програмування. 

4 

ЗМ1. Тема 4. Системний підхід – основа методології 

системного аналізу. 

Принципи системного підходу. Основні положення і 

поняття системного підходу. 

2 10 

5 

ЗМ2. Тема 5. Прогнозування. 

Формалізовані методи прогнозування. Динамічний ряд і 

основні форми тренда. Технологія побудови трендів в 

MS Excel. Аналіз трендів і прогнозування. 

10 12 

6 

ЗМ2. Тема 6. Теорія ігор. 

Постановка завдання теорії ігор. Основні поняття і 

визначення. 

10 12 

7 

ЗМ2. Тема 7. Задача про призначення. 

Постановка задачі про призначення. Приведення задачі 

про призначення до задачі лінійного програмування. 

Збалансована задача. Незбалансована задача. 

8 24 

8 

ЗМ2. Тема 8. Транспортна задача. 

Постановка транспортної задачі. Метод мінімального 

елемента. 

10 12 

9 
ЗМ2. Тема 9. Метод вузлових потенціалів. 

Оптимальний план. Цільова функція. 
6 18 

 Всього 62 138 

 

7. Методи навчання 
 

Під час вивчення дисципліни використовуються такі методи навчання: 

– словесні (лекції, пояснення, бесіди, консультації); 

– наочні (ілюстрації, презентації, роздатковий матеріал тощо); 

– практичні (лабораторні та практичні роботи тощо); 

– творчі та проблемно-пошукові (колективне обговорення можливих 

підходів до вирішення проблемної ситуації). 
 

8. Методи контролю 
 

Оперативний поточний контроль: 

– перевірка підготовки здобувачів вищої освіти до лабораторних занять. 

Модульний поточний контроль: 

– письмові контрольні роботи за темами лекційного курсу; 

– тестування знань здобувачів вищої освіти з певного розділу (теми) або з 

певних окремих питань дисципліни; 

– розв’язання задач, виконання певних розрахунків, тощо; 

– усне опитування; 

– виконання та захист лабораторних робіт. 
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9. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Назва модуля 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

МК 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

З
аг

ал
ьн

а 
 

су
м

а 
б

ал
ів

 

Кількість балів за 

змістовий модуль 
35 25 

Теми Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Кількість балів за темами 

і модульний контроль 
15 15 5 5 5 10 5 10 30 100 

 

Т1, Т2 ... Тn – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Інструктивно-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки». / Р.В. Бараненко. – Умань: Уманський НУС, 2021. – 94 с. 

2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». / Р.В. Бараненко. – 

Умань: Уманський НУС, 2021. – 20 с. 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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11. Рекомендована література 

1. Прокопенко Т.О. Теорія систем і системний аналіз : Навч. посіб. 

[Електронний ресурс]. / Т.О. Прокопенко; М-во освіти і науки України, Черкас. 

держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2019. 139 с. 

2. Прокопенко Т.О. Теорія систем та прийняття управлінських рішень : 

Навч. посіб. [Електронний ресурс]. / Т.О. Прокопенко; М-во освіти і науки 

України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2018. 187 с. 

3. Роїк О.М., Шиян А.А., Нікіфорова Л.О. Системний аналіз. Навчальний 

посібник. Вінниця : ВНТУ, 2015. 83 с. 

4. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Аносов А.О., Козачок В.А., Лукова-

Чуйко Н.В. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці : 

підручник. Київ : ДУТ, 2015. 345 с. 

5. Бараненко Р.В., Кіріченко А.В. Використання аналітичної розвідки для 
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