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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

Кількість кредитів – 3 

спеціальність  

122 Комп’ютерні науки  

 

 
Освітній ступінь: 

бакалавр 

Обов’язкова  

Рік підготовки 

4 

Загальна кількість годин – 

90 

Семестр 

8 

Лекції 

20 

Лабораторні 

28 

Консультації 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2, 

самостійної роботи студента 

– 4 

- 

Самостійна робота 

42 

Вид контролю 

залік 

 

2.  Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань з основ 

системного аналізу, системного підходу до розв'язання складних задач,  

практичних навичок застосування системної методології для аналізу, 

моделювання та проектування складних об’єктів, побудови комп'ютерних 

iнформацiйних систем. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

- методології наукового пізнання; 

- основні напрямки системних досліджень; 

- предмет системного аналізу, принципи системного підходу; 

- види потоків у системах; поняття стану і процесу; 

- методологію системного дослідження; 

- етапи системного розв'язання проблем; 

- системне планування, стратегію, тактику та аналіз дій. 

вміти: 

- спілкуватися державною мовою, вільно використовувати її у професійній 

діяльності; 
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- логічно, послідовно, аргументовано, алгоритмічно мислити та зрозуміло та 

ефективно висловлювати свої думки й почуття; 

- застосовувати метод аналізу ієрархій; метод дерева цілей; метод 

PATTERN; метод Дельфі; 

- використовувати метод мозкового штурму; метод стратегічних 

припущень; 

- здійснювати аналіз процесів функціонування систем за допомогою 

когнітивних карт; 

- виконувати аналіз процесів функціонування систем за допомогою таблиць 

рішень. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ І. Вступ. Основні поняття системного аналізу  

Тема 1.1. Історія розвитку системних уявлень. Основні напрямки системних 

досліджень. Предмет системного аналізу. Принципи системного підходу. 

Поняття системи, навколишнього середовища, мети. Декомпозиція. Поняття 

елемента, функції, структури системи. Основні види структур. Види потоків у 

системах. Поняття стану і процесу. Класифікація та властивості. 

Тема 1.2 . Системний аналіз в моделюванні. Система та модель. 

Класифікація моделей систем. Дослідження систем за допомогою 

аксіоматичного підходу. Метод "чорної скрині" дослідження систем. Проблеми 

оптимізації у системному аналізі і моделюванні.  

 

Розділ ІІ. Методології системного аналізу 

Тема 2.1. Методологія системного дослідження. Етапи системного 

розв'язання проблем. Системне планування, стратегія, тактика та аналіз дій.  

Тема 2.2. Методи системного аналізу Метод аналізу ієрархій. Метод дерева 

цілей. Метод PATTERN. Метод Дельфі. Методи мозкового штурму, сценаріїв, 

стратегічних припущень інші. Аналіз процесів функціонування систем за 

допомогою когнітивних карт. Аналіз процесів функціонування систем за 

допомогою таблиць рішень.  
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4. . Структура та обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви  

розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

У
сь

о
г
о
 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а

б
.р

. 

К
о

н
с.

 

С
а

м
.р

. 

Розділ І 

Тема 1.1. 20 4  4  12 

Тема 1.2. 22 6  6  10 

Розділ ІІ.  

Тема 2.1 22 4  8  10 

Тема 2.2 26 6  10  10 

Усього годин 90 20  28  42 

 

5.  ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.1. Історія розвитку системних уявлень. Основні 

напрямки системних досліджень. Предмет системного 

аналізу. Принципи системного підходу. Поняття системи, 

навколишнього середовища, мети. Декомпозиція. Поняття 

елемента, функції, структури системи.  

2 

2 Основні види структур. Види потоків у системах. Поняття 

стану і процесу. Класифікація та властивості 

2 

3 Тема 1.2 . Системний аналіз в моделюванні Система та 

модель. Класифікація моделей систем. Дослідження систем 

за допомогою аксіоматичного підходу.  

2 

4 Метод "чорної скрині" дослідження систем. Проблеми 

оптимізації у системному аналізі і моделюванні 

2 

5 Тема 2.1. Методологія системного дослідження. Етапи 

системного розв'язання проблем. Системне планування, 

стратегія, тактика та аналіз дій.  

2 

6 Тема 2.2. Методи системного аналізу Метод аналізу ієрархій. 

Метод дерева цілей.  

2 

7 Метод PATTERN. Метод Дельфі.  2 

8 Методи мозкового штурму, сценаріїв, стратегічних 

припущень інші.  

2 
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9-

10 
Аналіз процесів функціонування систем за допомогою 

когнітивних карт. Аналіз процесів функціонування систем за 

допомогою таблиць рішень. 

4 

 
Разом 20 

 

6.  ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Основні поняття системного аналізу  2 

2 Декомпозиція. Поняття елемента, функції, структури 

системи 

2 

3 Дослідження систем за допомогою аксіоматичного 

підходу.  

2 

4 Метод "чорної скрині" дослідження систем. 2 

5 Оптимізація у системному аналізі і моделюванні. 2 

6 Методологія системного дослідження 2 

7 Метод аналізу ієрархій 2 

8 Метод дерева цілей.  2 

9 Метод PATTERN.  2 

10 Метод Дельфі. 2 

11 Метод мозкового штурму 2 

12 Метод стратегічних припущень 2 

13 Аналіз процесів функціонування систем за допомогою 

когнітивних карт 

2 

14 Аналіз процесів функціонування систем за допомогою 

таблиць рішень. 

2 

 
Разом 28 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Тема 1.1. Історія розвитку системних уявлень. Основні 

напрямки системних досліджень. Предмет системного 

аналізу. Принципи системного підходу. Поняття 

системи, навколишнього середовища, мети. 

Декомпозиція. Поняття елемента, функції, структури 

системи.  

6 

2 Основні види структур. Види потоків у системах. 

Поняття стану і процесу. Класифікація та властивості 
6 

3 Тема 1.2 . Системний аналіз в моделюванні Система та 

модель. Класифікація моделей систем. Дослідження 

систем за допомогою аксіоматичного підходу.  

5 
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4 Метод "чорної скрині" дослідження систем. Проблеми 

оптимізації у системному аналізі і моделюванні 
5 

5 Тема 2.1. Методологія системного дослідження. Етапи 

системного розв'язання проблем. Системне планування, 

стратегія, тактика та аналіз дій.  

10 

6 Тема 2.2. Методи системного аналізу Метод аналізу 

ієрархій. Метод дерева цілей.  
10 

7 Метод PATTERN. Метод Дельфі.  10 

8 Методи мозкового штурму, сценаріїв, стратегічних 

припущень інші.  
5 

9 Аналіз процесів функціонування систем за допомогою 

когнітивних карт. Аналіз процесів функціонування 

систем за допомогою таблиць рішень. 

7 

 
Разом 42 

 

Розподіл балів  

Поточний контроль 
Разом Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 
75 

100 
15 15 20 25 

Контроль самостійної роботи 
25 

5 5 5 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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