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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1 Профіль дисципліни 

Метою викладання дисципліни є вироблення здатності системного розгляду 

технічних задач, познайомити з методами їх розв’язування, ґрунтуючись на сут-

ностях і закономірностях структури, створення та використання технічних сис-

тем. 

Метою лекційних занять за дисципліною є вивчення основ теорії технічних 

систем, визначення підходів щодо аналізу, синтезу і моделювання технічних сис-

тем та ознайомлення з основами об’єктно-орієнтованого проектування і моделю-

вання технічних систем 

Метою практичних занять за дисципліною є набуття практичних навичок у 

розв’язуванні складних задач, що пов’язані із технічними системами   

Метою самостійної роботи за дисципліною є набуття знань щодо систем та 

їх моделей, процедур системного аналізу, синергетики та ін. 

Предметом дисципліни є: закономірності розвитку технічних систем і твор-

чого мислення, сучасні методи пошуку нових технічних рішень й активізації тво-

рчого процесу, основні принципи та прийоми вирішення технічних суперечностей  

Завдання дисципліни є вивчення основ теорії технічних систем, їхніх класи-

фікації, властивостей, закономірностей розвитку і творчого мислення;  оволодіння 

сучасними методами і прийомами науково-технічної творчості, основними прин-

ципами і прийомами вирішення технічних суперечностей; формування вмінь за-

стосовувати набуті знання у процесі вирішення практичних задач. 

Знання і навички, отримані на магістерському рівні при вивченні дисципліни  

будуть розвинуті на професійному рівні при виконанні магістерської роботи та в 

дисциплінах програми підготовки докторів філософії з наукової спеціальності   

273 – Залізничний транспорт. 

Знання і навички, отримані при вивченні дисципліни, будуть використовува-

тись у професійному контексті головного інженера (на транспорті), головного фа-

хівця (залізничного транспорту), директора з транспорту, завідувача (начальника) 

відділу (науково-дослідного), інженера з транспорту, логіста. 

1.2 Компетентності і результати навчання 

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

набувають професійні компетентності, перелік яких наведено в таблиці 1.1 в сто-

впці «Компетентності». Щоб набути кожну з перерахованих компетентностей, 

здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати знання, уміння, комунікативні 

здібності, а також здатність самостійно і відповідально здійснювати дії в контекс-

ті професії. Ці складові відповідають дескрипторам з Національної рамки кваліфі-

кацій і надаються для кожної компетентності в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 - Відповідність компетентностей дескрипторам Національної 

рамки кваліфікацій 

Компетентності Знання Уміння 
Комуніка-

ція 

Автономія та 

відповідаль-

ність 

Здатність проведення 

досліджень на відпо-

відному рівні. 

Здатність виявляти, 

ставити та вирішува-

ти проблеми. 

Здатність розробляти 

та управляти проек-

тами. 

Здатність оцінювати 

та забезпечувати як-

ість виконуваних ро-

біт. 

Здатність застосову-

вати системний підхід 

до вирішення інжене-

рних проблем в рам-

ках експлуатації, мо-

дернізації, ремонту 

локомотивів та локо-

мотивного господарс-

тва. 

Здатність враховувати 

соціальні, екологічні, 

етичні, економічні та 

комерційні мірку-

вання, що впливають 

на реалізацію техніч-

них рішень на заліз-

ничному транспорті 

Здатність вирішувати 

наукові та виробничі 

проблеми у сфері за-

лізничного транспор-

ту, демонструючи ро-

зуміння ширшого 

міждисциплінарного 

інженерного контекс-

ту 

Здатність досліджува-

ти, аналізувати та 

вдосконалювати тех-

нологічні процеси за-

лізничного транспор-

ту (відповідно проце-

сів експлуатації, мо-

дернізації, ремонту 

Вирішувати задачі 

зі створення, екс-

плуатації, утри-

мання, ремонту та 

утилізації об’єктів 

залізничного тра-

нспорту, у тому 

числі на межі із 

суміжними галу-

зями, інженерни-

ми науками, фізи-

кою, екологією та 

економікою.  

Розробляти та 

пропонувати нові 

технічні рішення 

та застосовувати 

нові технології.  

Вміти застосову-

вати у професій-

ній діяльності 

універсальні і 

спеціалізовані си-

стеми автомати-

зованого проекту-

вання (CAD) та 

інженерних дос-

ліджень (CAE).  

 

Застосовувати необ-

хідні методи та засо-

би досліджень, роз-

робляти та аналізу-

вати фізичні, мате-

матичні та 

комп’ютерні моделі 

об’єктів досліджен-

ня, що стосуються 

створення, експлуа-

тації та ремонту ло-

комотивів та локо-

мотивного господар-

ства. 

Розраховувати хара-

ктеристики локомо-

тивів та локомотив-

ного господарства.  

Розробляти та опти-

мізувати параметри 

технологічних про-

цесів, в тому числі із 

застосуванням авто-

матизованого 

комп’ютерного про-

ектування виробниц-

тва вузлів, агрегатів 

та систем об’єктів 

залізничного транс-

порту. 

 

Зрозуміле і 

недвознач-

не доне-

сення вла-

сних ви-

сновків, а 

також 

знань та 

пояснень, 

що їх об-

ґрунтову-

ють, до фа-

хівців і не-

фахівців, 

зокрема до 

осіб, які 

навчаються 

Здатність до 

самостійного 

прийняття 

рішень у 

складних і 

непередбачу-

ваних умо-

вах, що пот-

ребує засто-

сування но-

вих підходів 

та прогнозу-

вання 
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Компетентності Знання Уміння 
Комуніка-

ція 

Автономія та 

відповідаль-

ність 

локомотивів та локо-

мотивного господарс-

тва). 

Здатність виконувати 

наукові дослідження 

на основі новітніх на-

укових методів, спря-

мованих на вдоскона-

лення характеристик 

залізничного транс-

порту, що вирішують 

актуальні науково-

технічні задачі та ма-

ють широке практич-

не застосування. 

 

Перераховані компетентності є складовими інтегрованої професійної ком-

петентності «Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у сфері залізничного транспорту відповідно до 

спеціалізації або у процесі подальшого навчання із застосуванням положень, тео-

рій та методів природничих, технічних, інформаційних та соціально-економічних 

наук, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та харак-

теризується комплексністю та невизначеністю умов», що відповідає восьмому рі-

вню Національної рамки кваліфікацій. 

Продемонстровані здобувачами вищої освіти знання, уміння, комунікативні 

здібності, самостійність і відповідальність в прийнятті рішень складаються в інте-

гровані програмні результати навчання «РН 02. Вирішувати задачі зі створення, 

експлуатації, утримання, ремонту та утилізації об’єктів залізничного транспорту, 

у тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, 

екологією та економікою; РН 04. Розробляти та пропонувати нові технічні рішен-

ня та застосовувати нові технології; РН 05. Вміти застосовувати у професійній ді-

яльності універсальні і спеціалізовані системи автоматизованого проектування 

(CAD), виробництва (CAM) та інженерних досліджень (CAE); РН 08. Знати та за-

стосовувати необхідні методи та засоби досліджень, розробляти та аналізувати фі-

зичні, математичні та комп’ютерні моделі об’єктів дослідження, що стосуються 

створення, експлуатації та ремонту локомотивів та локомотивного господарства; 

РН 14. Розраховувати характеристики локомотивів та локомотивного господарст-

ва; РН 15. Розробляти та оптимізувати параметри технологічних процесів, в тому 

числі із застосуванням автоматизованого комп’ютерного проектування виробниц-

тва вузлів, агрегатів та систем об’єктів залізничного транспорту», що зв’язані з 

дисципліною «Основи об’єктно-орієнтованого підходу при розробці технічних 

систем» в освітній програмі «Локомотиви та локомотивне господарство» за спеці-

альністю 273 «Залізничний транспорт».  
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Навчальна робота за дисципліною 

Тип дисципліни: обов’язкова 
           (обов'язкова, вибіркова)  

Форми та методи навчання:  лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Семестри: 2 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 105;  

                               кількість кредитів ECTS – 3,5 

Денна форма навчання: 

 2 семестр: лекції – 28 год., практичні –  14 год., самостійна робота 

студентів –  63 год.; кількість кредитів ECTS –  3,5, вид контролю –  екзамен 

 

Заочна форма навчання: 

 2 семестр: лекції – 4 год., практичні – 2 год., самостійна робота студентів 

–  99 год.; кількість кредитів ECTS – 3.5, вид контролю –  екзамен 
(залік; іспит) 

Мова навчання: українська 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у нау-

ково-педагогічних працівників кафедри залізничного, автомобільного транспорту 

та підйомно-транспортних машин, які безпосередньо проводять заняття, або звер-

нувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою:  

locom@snu.edu.ua 

2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ТЕМА 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ 

Стислий зміст теми. Основні поняття і визначення в теорії систем. Класи-

фікація систем. Будова, функція і структура системи. Предмет теорії систем.  Ос-

нови формалізму теорії систем 

ТЕМА 2. ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ 

Стислий зміст теми. Основні поняття про технічні системи. Виробничо-

організаційна технічна система. Технічна система «середовище-машина». Систе-

ма машин. Машина як технічна система. Задачі теорії технічних систем 

ТЕМА 3. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Стислий зміст теми. Моделі і моделювання. Фізичне моделювання. Мате-

матичне моделювання. Адекватність моделі. 

ТЕМА  4. АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Стислий зміст теми. Аналіз технічних систем. Технологія аналізу техніч-

ної системи. Суть задачі синтезу технічної системи. Про зміну постановки задачі 

синтезу. Правила зміни структури і параметрів технічних систем. 

ТЕМА 5. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ, ПРОЕКТУ-

ВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Стислий зміст теми. Процедурно-орієнтоване програмування. Об'єктно-

орієнтоване програмування. Методологія об'єктно-орієнтованого аналізу і проек-

тування. Методологія системного аналізу та системного моделювання 

ТЕМА 6. ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
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Стислий зміст теми. Класифікація програмних систем. Життєвий цикл 

програмних систем. Вступ у процес моделювання. Класи та об’єкти. Методологія 

об’єктно-орієнтованого моделювання 

ТЕМА 7. ОСНОВИ УНІФІКОВАНОЇ МОВИ МОДЕЛЮВАННЯ (UML) 

Стислий зміст теми. Загальна характеристика UML. Архітектурний базис 

UML. Відношення. Діаграми UML. Правила і загальні механізми мови UML. 

Представлення моделі. 

 

2.1 Зміст аудиторних занять 2 семестру денної форми навчання 

Навч. 

тиж-

день 

Назва змістових модулів, теми та коро-

ткий зміст навчальних занять 

Обсяг 

(академ. 

год.), 

контрольні 

заходи 

Демонст-

раційні 

матеріали і 

ТЗН, 

Літерату-

ра для 

самостій-

ної 

роботи 

1, 2 

Лекція 1, 2 

Тема. ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ 

Стислий зміст. Основні поняття і ви-

значення в теорії систем. Класифікація 

систем. Будова, функція системи. Стру-

ктура системи. Предмет теорії систем.  

Основи формалізму теорії систем 

4 

Презента-

ція, проек-

ційна тех-

ніка  

[1,2] 

 

2 

Практичне заняття 1 

Тема. ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ  

Стислий зміст. Рішення логічних задач 

Вирішення завдань щодо основних фун-

кцій алгебри логіки.  

2 

 [1,2] 

 

3,4 

Лекція 3,4 

Тема. ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ 

Стислий зміст. Основні поняття про те-

хнічні системи. Виробничо-

організаційна технічна система. Техніч-

на система «середовище-машина». Сис-

тема машин. Машина як технічна систе-

ма. Задачі теорії технічних систем 

4 

Презента-

ція, проек-

ційна тех-

ніка 

[1,2] 

 

4 

Практичне заняття 2 

Тема. ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ 

Стислий зміст. Класифікація систем. 

Вирішення завдань щодо класифікації 

систем за різними ознаками  та реаліза-

ція системного підходу. 

2 

 [1,2] 

 

5,6 

Лекція 5, 6 

Тема. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ 

СИСТЕМ 

Стислий зміст. Моделі і моделювання. 

Фізичне моделювання. Математичне 

моделювання. Адекватність моделі. 

4 

Презента-

ція, проек-

ційна тех-

ніка 

[3,4] 

 

6 Практичне заняття 3 2  [5,6] 
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Навч. 

тиж-

день 

Назва змістових модулів, теми та коро-

ткий зміст навчальних занять 

Обсяг 

(академ. 

год.), 

контрольні 

заходи 

Демонст-

раційні 

матеріали і 

ТЗН, 

Літерату-

ра для 

самостій-

ної 

роботи 

Тема. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ 

СИСТЕМ 

Стислий зміст. Метод аналізу ієрархій. 

Вирішення завдань щодо принципів ме-

тоду ієрархій, оцінки і вибору об'єктів 

(послуг) при використанні методу ана-

лізу ієрархій 

 

7,8 

Лекція 7, 8 

Тема. АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ТЕХНІЧНИХ 

СИСТЕМ 

Стислий зміст. Проектний аналіз техні-

чних систем. Технологія проектного 

аналізу технічної системи. Суть задачі 

синтезу технічної системи. Про зміну 

постановки задачі синтезу. Правила змі-

ни структури і параметрів технічних си-

стем. 

4 

Презента-

ція, проек-

ційна тех-

ніка 

[3,4] 

 

8 

Практичне заняття 4 

Тема. АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ТЕХНІЧНИХ 

СИСТЕМ 

Стислий зміст. Прийняття рішень в 

умовах невизначеності. Вирішення за-

вдань щодо прийняття та обґрунтування 

управлінських рішень в умовах нестачі 

інформації, коли одним з гравців не має 

конкретної мети і випадковим чином 

вибирає чергові «ходи». 

2 

 [3,4] 

 

9,10 

Лекція 9, 10 

Тема. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАН-

НЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Стислий зміст. Об'єктно-орієнтоване 

програмування. Методологія об'єктно-

орієнтованого аналізу і проектування. 

Методологія системного аналізу та сис-

темного моделювання. 

4 

Презента-

ція, проек-

ційна тех-

ніка 

[5,6] 

 

10 

Практичне заняття 5 

Тема. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАН-

НЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ  

Стислий зміст. Прийняття рішень в 

умовах нестачі інформації. Вирішення 

2 

 [3,4] 
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Навч. 

тиж-

день 

Назва змістових модулів, теми та коро-

ткий зміст навчальних занять 

Обсяг 

(академ. 

год.), 

контрольні 

заходи 

Демонст-

раційні 

матеріали і 

ТЗН, 

Літерату-

ра для 

самостій-

ної 

роботи 

завдань щодо прийняття та обгрунту-

вання управлінських рішень в умовах 

нестачі інформації. 

11,12 

Лекція 11, 12 

Тема. ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-

ОРІЄНТОВАНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

Стислий зміст. Класифікація програм-

них систем. Життєвий цикл програмних 

систем. Вступ у процес моделювання. 

Класи та об’єкти. Методологія об’єктно-

орієнтованого моделювання. 

4 

Презента-

ція, проек-

ційна тех-

ніка 

[5,6] 

 

12 

Практичне заняття 6 

Тема. ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-

ОРІЄНТОВАНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

Стислий зміст. Моделі управління за-

пасами. Вирішення завдань щодо вико-

ристання моделей управління запасами 

2 

 [5,6] 

 

13,14 

Лекція 11, 12 

Тема. ОСНОВИ УНІФІКОВАНОЇ МО-

ВИ МОДЕЛЮВАННЯ (UML) 

Стислий зміст. Загальна характеристи-

ка UML. Архітектурний базис UML. Ві-

дношення. Діаграми UML. Правила і за-

гальні механізми мови UML. Представ-

лення моделі. 

4 

Презента-

ція, проек-

ційна тех-

ніка 

[5,6] 

 

14 

Практичне заняття 7 

Тема. ОСНОВИ УНІФІКОВАНОЇ МО-

ВИ МОДЕЛЮВАННЯ (UML)  

Стислий зміст. Рішення задач по опти-

мізації. Вирішення завдань щодо типо-

вих задач лінійного програмування і ме-

тодики їх вирішення 

2 

 [5,6] 

 

 Підсумковий контроль знань Екзамен 
(залік; іспит) 
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2.2. Зміст аудиторних занять 2 семестру заочної форми навчання 

Навч. 

тиждень 

Назва змістових модулів, теми та 

короткий зміст навчальних занять 

Обсяг 

(академ. 

год.), 

контрольні 

заходи 

Демонстра-

ційні матері-

али і ТЗН, 

Літерату-

ра для 

само-

стійної 

роботи 

1 

Лекція 1 

Тема. ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ 

Стислий зміст. Основні поняття 

про технічні системи. Виробничо-

організаційна технічна система. 

Технічна система «середовище-

машина». Система машин. Машина 

як технічна система. Задачі теорії 

технічних систем 

2 

Презентація, 

проекційна 

техніка 

[1,2,4] 

 

1 

Практичне заняття 1 

Тема. ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ 

Стислий зміст. Класифікація сис-

тем. Вирішення завдань щодо кла-

сифікації систем за різними озна-

ками  та реалізація системного під-

ходу. 

1 

 [1,2,4] 

 

1 

Лекція 2 

Тема. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮ-

ВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Стислий зміст. Об'єктно-

орієнтоване програмування. Мето-

дологія об'єктно-орієнтованого 

аналізу і проектування. Методоло-

гія системного аналізу та системно-

го моделювання 

2 

Презентація, 

проекційна 

техніка 

[5,6] 

 

1 

Практичне заняття 2 

Тема. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮ-

ВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ  

Стислий зміст. Прийняття рішень 

в умовах нестачі інформації Вирі-

шення завдань щодо прийняття та 

обгрунтування управлінських рі-

шень в умовах нестачі інформації 

1 

 [5,6] 

 

 Підсумковий контроль знань Екзамен 
(залік; іспит) 
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3 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

лк пз лб інд ср лк пз лб інд ср 

2-й семестр 

Тема 1.  

Основи теорії си-

стем 

15 4 2 - - 9 14 - - - - 14 

Тема 2.  

Технічні системи 
15 4 2 - - 9 17 2 1 - - 14 

Тема 3.  

Моделювання те-

хнічних систем  

15 4 2 - - 9 14 - - - - 14 

Тема 4. Аналіз і 

синтез технічних 

систем 

15 4 2 - - 9 14 - - - - 14 

Тема 5.  

Розвиток методо-

логії програму-

вання, проекту-

вання та моделю-

вання технічних 

систем 

15 4 2 - - 9 17 2 1   14 

Тема 6.  

Основи об’єктно-

орієнтованого 

моделювання 

15 4 2 - - 9 14 - - - - 14 

Тема 7.  

Основи уніфіко-

ваної мови моде-

лювання (UML) 

15 4 2 - - 9 15 - - - - 15 

Усього годин  105 28 14 - - 63 105 4 2 - - 99 

4  ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

4.1 Теми практичних занять у 2 семестрі 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Форма навчання 

денна заочна 

1 Не передбачено   

2    

 Разом   
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5  ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

5.1 Теми практичних занять у 2 семестрі 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Форма навчання 

денна заочна 
1 Тема 1. Основи теорії систем 2 - 

2 Тема 2. Технічні системи 2 1 

3 Тема 3. Моделювання технічних систем  2 - 

4 Тема 4. Аналіз і синтез технічних систем 2 - 

5 Тема 5. Розвиток методології програмування, проекту-

вання та моделювання технічних систем 

2 1 

6 Тема 6. Основи об’єктно-орієнтованого моделювання 2 - 

7 Тема 7. Основи уніфікованої мови моделювання (UML) 2 - 

 Разом 14 2 

6 ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

6.1 Теми лабораторних занять у ____ семестрі 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Форма навчання 

денна заочна 

1 Не передбачено   

2    

… …….   

 Разом   

7 САМОСТІЙНА РОБОТА 

7.1 Самостійна робота у 2 семестрі 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Форма навчання 

денна заочна 

1 Тема 1. Основи теорії систем 9 14 

2 Тема 2. Технічні системи 9 14 

3 Тема 3. Моделювання технічних систем  9 14 

4 Тема 4. Аналіз і синтез технічних систем 9 14 

5 Тема 5. Розвиток методології програмування, проекту-

вання та моделювання технічних систем 

9 
14 

6 Тема 6. Основи об’єктно-орієнтованого моделювання 9 14 

7 Тема 7. Основи уніфікованої мови моделювання (UML) 9 15 

 Разом 63 99 
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8 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Навчальної програмою передбачено 1 контрольну роботу для заочної форми 

навчання у 2 семестрі, до яких входять задачі, пов'язані з частинами курсу лекцій.  

Контрольна робота виконується в 2 семестрі кожним студентом за індивіду-

альним завданням.  

Методичні вказівки щодо виконання і варіанти початкових даних до конт-

рольної роботи (практичних занять) надаються у методичному забезпеченні до 

дисципліни. 

Контрольна робота оформлюється на зброшурованих аркушах паперу або в 

окремому зошиті. На титульному аркуші повинні бути вказано назва міністерства, 

назва університету, назва інституту, і інші дані, склад яких визначається навчаль-

ним відділом університету. Далі розташовуються розв'язання задач. Перед кож-

ним рішенням повинна йти умова задачі. Рішення повинно супроводжуватись не-

обхідними поясненнями. 

 

9 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

На лекціях застосовується пояснювально-ілюстративний (інформаційно-

рецептивний) метод: зорганізується сприймання та усвідомлення інформації з ві-

зуальним супроводженням навчального процесу (комп'ютерних презентацій). 

На практичних заняттях застосовується дослідницький метод - студенти 

проводять дослідження характеристик алгоритмів, самостійно аналізують і обро-

бляють отримані результати, виявляють залежності між характеристиками алго-

ритму, роблять висновки. 

Для самостійного вивчення матеріалів курсу студенти використовують ме-

тодичне забезпечення, яке розміщене на сайті Центру дистанційного навчання 

університету (http://moodle.snu.edu.ua/), доступ до якого провадиться через Інте-

рнет. 

 

10  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

В освітньому процесі використовуються такі види контролю: вхідний, пото-

чний, рубіжний, семестровий контроль. 

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою ви-

значення рівня підготовки здобувачів вищої освіти з дисциплін, які забезпечують 

цей курс. Вхідний контроль проводиться на першому занятті за завданнями, які 

відповідають програмі попередньої дисципліни. За результатами вхідного конт-

ролю розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги здобувачам вищої 

освіти, коригування навчального процесу. 

Поточний контроль проводиться на всіх видах занять у вигляді короткочас-

них аудиторних контрольних робіт, електронного тестування на сайті дистанцій-

ного навчання і домашніх контрольних робіт для заочної форми навчання. Інфор-

мація, одержана при поточному контролі, використовується для коригування ме-

тодів і засобів навчання, а також для планування самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти. 
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Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального 

плану у вигляді семестрового екзамену в терміни, встановлені графіком навчаль-

ного процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою 

дисципліни. Форма проведення семестрового контролю - екзамен, зміст і структу-

ра екзаменаційних білетів (контрольних, тестових завдань) визначені рішенням 

кафедри. 

 

10.1. Перелік питань і задач, що виносяться на контрольні заходи 

 

1. Основні поняття і визначення в теорії систем 

2. Класифікація систем 

3. Будова, функція і структура системи 

4. Предмет теорії систем 

5. Основи формалізму теорії систем 

6. Основні поняття про технічні системи 

7. Виробничо-організаційна технічна система 

8. Технічна система «середовище-машина» 

9. Система машин 

10. Машина як технічна система 

11. Задачі теорії технічних систем 

12. Моделі і моделювання 

13. Фізичне моделювання 

14. Основні поняття фізичного моделювання 

15. Математичне моделювання 

16. Адекватність моделі і технічної системи 

17. Аналіз технічних систем 

18. Синтез технічних систем 

19. Морфологічний аналіз і синтез технічних систем 

20. Процедурно-орієнтоване програмування 

21. Об'єктно-орієнтоване програмування 

22. Методологія об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування 

23. Методологія системного аналізу та системного моделювання 

24. Класифікація програмних систем 

25. Життєвий цикл програмних систем 

26. Вступ у процес моделювання 

27. Класи та об’єкти 

28. Методологія об’єктно-орієнтованого моделювання 

29. Загальна характеристика UML 

30. Архітектурний базис UML 

31. Відношення 

32. Діаграми UML 
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33. Правила і загальні механізми мови UML 

11  РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Таблиця 11.1- Бали оцінки за навчальну діяльність - денна форма, 2 семестр 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Екзамен Сума 

до 7 до 7 до 7 до 7 до 7 до 7 до 7 до 51 100 

 

Таблиця 12.2- Бали оцінки за навчальну діяльність– заочна форма, 2 семестр 

Присутність на всіх 

заняттях 

Контрольна робо-

та 
Екзамен Сума 

до 10 до 39 до 51 100 

 

Таблиця 12.3-Шкала оцінювання національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового про-

екту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дис-

ципліни 
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13 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Базова  

1. Ловейкін В.С. Теорія технічних систем / В.С. Ловей-

кін, Ю.О. Ромасевич. – К.: ЦП „КОМПРИНТ”, 2017. 

291 с. 

Електронна бібліотека 

2. Теорія технічних систем: підручник / Севостьянов І. 

В. – Вінниця: ВНТУ, 2014. 181 с. 

Електронна бібліотека 
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темный анализ: Практикум. – Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2007. 100 с. 

Електронна бібліотека 

4. Моделирование систем. Объектно-ориентированный 

подход. Учебное пособие / Ю. Б. Колесов. Ю. Б. Сени-

ченков. — СПб.: БХВ-Петербург. 2012. 192 с. 

Електронна бібліотека 

5. Математическое моделирование физических про-

цессов и технических систем: Учебный курс. - К.: 2004. 

474 с. 

Електронна бібліотека 

6. UML. Уніфікована мова моделювання інформацій-

них систем : навч. посіб. / С. Д. Постіл. - Ірпінь : Уні-

верситет державної фіскальної служби України, 2019. 

322 с.  

Електронна бібліотека 

Допоміжна  

7. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие 

/ С.И. Маторин., О.А. Зимовец – Белгород: Изд-во НИУ 

«БелГУ», 2012 

Електронна бібліотека 

8. Голубенко А.Л., Петров А.С., Кашура А.Л. Теория 

технических систем: Учебное пособие. - К.: Арютей, 

2005. 240 с. 

Електронна бібліотека 

9. Математическое моделирование технических сис-

тем. Учебник для вузов.— Мн.: ДизайнПРО, 2004. 640 

с. 

Електронна бібліотека 

10. Умнов А.М., Туриков В.А., Муратов М.Н., Милан-

тьев В.П. Современные численно-аналитические па-
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ний: Учеб. пособие. – М .: РУДН, 2008. 154 с. 

Електронна бібліотека 
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