
 

Силабус навчальної дисципліни 

"СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ" 
 

Спеціальність: 122  Комп’ютерні науки. 

                       Галузь знань: 12  Інформаційні технології. 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна  обов’язкового  компонента циклу загальної  

підготовки 

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредитів / 60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методологія та підходи системного аналізу для дослідження 

складних інформаційних систем спеціального призначення 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчити курсантів використовувати методологію проведення та 

підходи системного аналізу щодо дослідження об’єктів і процесів  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

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.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  Здатність 

приймати обґрунтовані рішення  

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: Поняття системи і системного 

аналізу. Основні терміни і визначення. Дослідження структур 

систем. Розрахунок характеристик складних систем. Імітаційне 

моделювання систем. Обчислювальні експерименти на ЕОМ. 

 

Види занять: лекції, групові, , практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Інженерна та комп`ютерна графіка . Алгоритмізація та 

програмування . Об'єктно-орієнтоване програмування. Крос-

платформне програмування 



Постреквізити Операційні системи. Організація баз даних та знань. Web-технології 

та Web-дизайн. Технологія розробки програмного забезпечення. 

Безпека операційних систем. Технології комп'ютерного 

проектування. Інтелектуальний аналіз даних. 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

диференційований 

залік 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до диференційованого заліку 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого заліку, 

якщо він до початку диференційованого заліку ліквідував 

заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені робочим 

навчальним планом (робочою програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 

21 бал, до диференційованого заліку не допускається і повинен 

підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за 

семестр за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу 



 

 

 

фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. О. Г. Старіш. Системологія. Підручник.– К.: Центр навчальної 

літератури, 2005 

2. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа. Учебное 

пособие. СпБ.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Кудрявцев Е. М. К88 GPSS World. Основы имитационного 

моделирования различных систем. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 320 с.: 

ил. (Серия «Проектирование»).  

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) ГРІНЬКОВ ВОЛОДИМИР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ  

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Тел.: (067) 209-97-84 

E-mail: gva081961@gmail.com 

Робоче місце: 217* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/course/view.php?id=481 

 

Начальник кафедри       БОВДА Е.М  

 

Розробник            ГРІНЬКОВ  В.О. 
 


