
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Моделювання складних систем військового призначення" 
 

Спеціальність:  

126  Інформаційні системи та технології  

Галузь знань:  

12 Інформаційні технології 
 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Курс ІІ (другий) 

Семестр ІІІ (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

набір класичних та сучасних методів моделювання складних систем 

військового призначення  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

для використання основних методів моделювання складних систем на 

основі математичного апарату сучасної прикладної математики  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати методи консолідації, трансформації, візуалізації, 

оцінки якості та попередньої обробки даних для якісної підготовки 

даних до аналізу. 

Проектувати та оптимізувати інформаційні системи підтримки 

ІТ-інфраструктури з використанням сучасних інструментальних 

засобів. 
 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Володіння навичками розроблення та дослідження моделей і методів 

оцінювання якості та підвищення надійності, функціональної безпеки та 

живучості інформаційних систем та цифрових сервісів автоматизованих 

систем управління військами та озброєнням. 

Здатність аналізувати дані та оцінювати необхідні знання для 

розв’язання нестандартних задач з використанням математичних 

методів та методів комп’ютерного моделювання. 

Здатність розробляти та удосконалювати методи випробування 

озброєння та військової техніки, обґрунтовувати склад і характеристики 

засобів забезпечення випробувань. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  
Змістовий модуль 1. Методологічні основи моделювання. 

Загальні принципи оцінки та показники ефективності системи. Поняття 

про моделі та моделювання. Класифікація моделей. Етапи моделювання та 

принципи побудови математичних моделей. Оцінка адекватності моделі. 

Змістовий модуль 3. Елементи теорії ігор. 

Моделі гри у реальних конфліктних ситуаціях. Ситуації рівноваги у чистих 

стратегіях. Змішане розширення множини чистих стратегій. Розв'язування 

матричної гри довільного порядку.  

Змістовий модуль 4. Моделі систем масового обслуговування (СМО). 

Поняття  системи масового обслуговування. Критерії ефективності роботи 

СМО. Марковський процес, що описує СМО з відмовами та очікуванням. 

Система диференційних рівнянь для ймовірнісних станів СМО змішаного типу.  

Змістовий модуль 4. Імітаційне моделювання  

Сутність імітаційного моделювання. Структура імітаційної моделі. 

Переваги і недоліки імітаційного моделювання. Програмне забезпечення 

імітаційного моделювання. Мови імітаційного моделювання. Загальні 

принципи розробки імітаційних моделей.  

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Дискретна математика для військових фахівців з інформаційних 

технологій 

Дослідження операцій у військовій справі 

Пореквізити Технології автоматизації системних процесів 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Томашевський В.М. Моделювання систем. – Видавнича група BHV, 

2005. – 352 с. 

2. Стеценко, І.В. Моделювання систем: навч. посіб. / І.В. Стеценко ; 

М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : 

ЧДТУ, 2010. – 399 с. 

3. Любарський С.В., Міночкін А.І., Романюк В.А., Шаціло П.В. 

Системи імітаційного моделювання. – К.: ВІТІ, 2003. 

 

Репозитарій ВІТІ: 
1. Abell J. MATLAB and SIMULINK. Modeling Dynamic Systems, 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. - 196 p. 

2. https://www.mathworks.com/ 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

https://www.mathworks.com/
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