
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Аналіз та синтез інформаційних та телекомунікаційних систем" 

 

Спеціальність:126  Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента  

Курс II (другий) 

Семестр IV (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи та засоби аналізу та синтезу інформаційних та 

телекомунікаційних систем 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчити  використовувати методологію проведення та підходи 

системного аналізу та  підготувати для проведення самостійних 

досліджень  для аналізу і синтезу інформаційних та 

телекомунікаційних систем. 

 Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проектувати цілісні системи з Індустрії 4.0 (в тому числі кінцеві 

пристрої, мережеві з’єднання, хмарні платформи, реалізацію обміну та 

аналізу даних тощо). 

Здійснювати оптимізацію програмного забезпечення у відповідності з 

принципами сервіс-орієнтованої архітектури розподілених 

програмних систем. 

Застосовувати сучасні програмно-технічні засоби для розв’язання 

прикладних задач побудови інформаційних систем та цифрових 

сервісів. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність розробляти наукові і методологічні основи створення та 

застосування інформаційних технологій та систем для автоматизованої 

обробки інформації та управління. 

Володіння методами планування та проведення експериментів (у т.ч. 

активних, пасивних, імітаційних), статистичної обробки їх результатів. 

. Здатність розвивати фундаментальні моделі інформаційних 

технологій, проектувати та створювати прототипи інформаційних 

систем та цифрових сервісів автоматизованих систем управління 

військами та озброєнням. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Поняття системи і системного аналізу. 

Основні терміни й визначення. Дослідження структур систем. 

Змістовий модуль 2. Розрахунок характеристик складних систем. 

Змістовий модуль 3. Імітаційне моделювання систем 

Обчислювальні експерименти на ПК. 

Змістовий модуль 4. Оцінка ефективності складних систем. 

Види занять: лекції, групові,  практичні, лабораторні 

Методи навчання:  
Форми навчання: очна 

 
 
 

 
 

Пререквізити Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та математична статистика 

Дискретна математика для військових фахівців з інформаційних 

технологій 

Дослідження операцій у військовій справі  

Технології програмування інформаційних систем військового 

призначення 

 
Пореквізити Проектування інформаційних систем 

Моделювання складних систем військового  призначення 

Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані під 

час написання атестаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Згуровський М. З.; Панкратова Н. Д. Основи системного аналізу/ 

Підручник. – Київ, BHV. 2007. 

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

літератури, 2005. 

3. В. М. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин. Інтелектуальні 

системи. /Підручник. – Львів, «Новий світ – 2000». 2007.-406 с. 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Введение в анализ, синтез и моделирование систем . 

Дистанционные курсы. – Режим доступу 

http://www.intuit.ru/studies/courses/83/83/info. 
 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Комп’ютерний клас кафедри 22 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Диференційований залік 

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 

 

Факультет інформаційних технологій 



 

 

 

 

Викладач(і) НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: заступник начальника кафедри 

Вчене звання: к.т.н. 

Науковий ступінь: доцент 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (099) 118-61-38 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: ауд. 227* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/ 

 

 

Начальник кафедри 22       Е. БОВДА  

 

 

Розробник         М. НЕСТЕРЕНКО 

 


