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Вступ 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна "Системний аналіз" є однією із складових компле-

ксної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та 

технології" освітньої програми "Інформаційні системи та технології". 

Системний аналіз як окрема наукова дисципліна виник внаслідок спроб 

практичного застосування результатів теорії систем до задач керування склад-

ними системами. Для фахівців з інформаційних систем та технологій важливим 

є вирішення проблеми ефективного управління великими інформаційними сис-

темами, до складу яких входять сотні комп'ютерів, терабайти інформації і різ-

номанітного системного та прикладного програмного забезпечення. Для таких 

складних систем використання класичних аналітичних методів є неможливим, а 

натурні експерименти є дуже обмеженими. Тому як основні для дослідження і 

проектування таких систем використовуються методи системного аналізу, а 

експерименти реалізуються в комп'ютерному варіанті шляхом побудови та ви-

користання системних імітаційних моделей. 

В курсі "Системного аналізу" вивчаються основні поняття та методології 

системного аналізу складних взаємопов'язаних об'єктів різної природи, які фун-

кціонують у відповідності до множин суперечливих критеріїв і цілей за наявно-

сті суттєвих ризиків та невизначеностей зовнішніх і внутрішніх чинників. В ра-

мках дисципліни розглядаються методи системного аналізу, зв'язок системного 

аналізу з моделюванням, застосування методологій системного аналізу при 

створенні інформаційних систем, методи отримання інформації від експертів, 

методології передбачення та сценарного аналізу в задачах прийняття рішень і 

стратегічного планування. 

Вивчення студентами основ системного аналізу в рамках пропонованого 

курсу дозволить їм сформувати системне мислення, цілісний підхід до вирі-
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шення складних задач, використовувати набуті знання і навички для подальшо-

го навчання. 

Ключові слова: теорія систем, системний підхід, структура, ієрархія, ана-

ліз, синтез, декомпозиція, гіпотеза, адекватність, методологія. 
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Abstract  

The discipline "Introduction to the specialty" is one of the components of com-

prehensive training of applicants for the first (bachelor's) level of higher education in 

the field of knowledge 12 "Information Technology" specialty 126 "Information Sys-

tems and Technologies" educational program "Information Systems and Technolo-

gies". 

System analysis as a separate scientific discipline arose as a result of attempts 

to apply the results of the theory of systems to the tasks of managing complex sys-

tems. For the information technology professionals, it is important to address the 

problem of efficient management of large information systems, which includes hun-

dreds of computers, terabytes of information and various system and application 

software. For such complex systems, the use of classical analytical methods is impos-

sible, and experiments are very limited. Therefore, as the basic methods for research-

ing and designing such systems, methods of system analysis are used, and experi-

ments are implemented in a computer version by constructing and using system simu-

lation models. 

In the course "System Analysis" students studying the basic concepts and 

methodologies of the system analysis of complex interconnected objects of various 

nature, which function in accordance with the set of conflicting criteria and objectives 

in the presence of significant risks and uncertainties of external and internal factors. 

Within the framework of the discipline are considered methods of system analysis, 

communication of system analysis with simulation, application of methodologies of 

system analysis in the creation of information systems, methods for obtaining infor-

mation from experts, prediction methodology and scenario analysis in decision mak-

ing and in strategic planning tasks. 

Students studying the basics of system analysis in the proposed course will en-

able them to form a system thinking, a holistic approach to solving complex prob-

lems, use acquired knowledge and skills for further study. 

Keywords: theory of systems, system approach, structure, hierarchy, analysis, 

synthesis, decomposition, hypothesis, adequacy, methodology. 
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1.  Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

Денна фор-

ма навчання 

Заочна фо-

рма нав-

чання 

Кількість креди-

тів – 6 
Галузь знань: 

12 "Інформаційні технології" 

Обов’язкова 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових моду-

лів –  
3-й 3-й 

Електронний ад-

рес РПНД на 

сайті Універси-

тету: 

Спеціальність 

126 "Інформаційні системи та тех-

нології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні системи та технології 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-

дослідне завдан-

ня (курсова ро-

бота)  

15 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна кіль-

кість годин – 180 

0 год. 0 год. 

Лабораторні 

30 год. 12 год. 

Тижневих годин 

для денної фор-

ми навчання: 

аудиторних – 5; 

самостійної ро-

боти студента – 

9. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

135 год. 162 год. 

Індивідуальні завдання: - 

год. 

Вид контролю: екзамен, 

курсова робота 

екзамен та 

курсова 

робота у 5 

семестрі 

екзамен та 

курсова 

робота у 5 

семестрі 
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Форма контролю: комбі-

нована (письмовий конт-

роль , тестовий контроль) 



 

9 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Системний аналіз" складена від-

повідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (ба-

калаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології" 

спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої програми 

(ОП) "Інформаційні системи та технології". Для зазначеної ОП дисципліна є 

обов’язковою. 

Метою вивчення дисципліни "Системний аналіз" є формування у студенів 

відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

• КЗ 7. Здатність розробляти та управляти проектами.   

• КС 1. Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування 

та його предметну область.  

• КС 3. Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдоско-

налення системного, комунікаційного та програмноапаратного забезпечення 

інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-

інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.  

• КС 11. Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних сис-

тем та технологій з використанням математичних моделей і методів. 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: вища математика, 

дискретна математика, основи теорії та методів оптимізації. 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, систем-

ного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та дискретно-
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го аналізу при розв’язанні задач проектування і використання інформаційних 

систем та технологій (ПР 2). 

• Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовува-

ти вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформацій-

них системах та технологіях. (ПР 4). 

• Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та його ІТ-

інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її елементної бази і 

структури. (ПР 9) 

• Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів інформа-

ційних систем та технологій, знати склад та послідовність виконання проектних 

робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів для 

запровадження у професійній діяльності (ПР 8).  
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5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Проблематика системного аналізу. Теоретичні аспек-

ти системного аналізу 

Тема 1. Системний підхід до аналізу інформаційних систем 

Основні принципи системного підходу. Аспекти системного підходу. По-

няття проблеми та проблемної ситуації. Основні види проблем. Загальна схема 

вирішення проблем з використанням поняття систем. Класифікація систем. 

[17], стор.21-57; [20], стор.19-32 

Тема 2. Етапи, задачі та методи системного аналізу 

Підходи до системного аналізу. Етапи системного аналізу. Задачі систем-

ного аналізу. Неформалізовані методи системного аналізу. Формалізовані мето-

ди системного аналізу. Декомпозиція та агрегування системи як етапи систем-

ного аналізу. [17], стор.77-97; [20], стор.61-66 

Тема 3. Моделювання як етап системного аналізу  

Поняття моделі та моделювання. Передумова створення моделей. Класи-

фікація моделей. Види моделювання. [17], стор. 9-20; [20], стор.41-58 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти системного аналізу інформа-

ційних систем 

Тема 4. Системний аналіз складних об'єктів і процесів методами тео-

рії масового обслуговування 

Формалізація складних об'єктів і процесів у вигляді моделей систем ма-

сового обслуговування та їх класифікація. Елементи теорії масового обслугову-

вання. Аналіз одноканальної системи масового обслуговування з очікуванням. 

Аналіз одноканальної замкнутої системи з очікуванням. Аналіз багатоканальної 

розімкнутої системи з відмовою. Аналіз багатоканальної замкнутої системи з 

очікуванням. Приклад аналізу стаціонарного режиму роботи системи масового 

обслуговування. Системний аналіз інформаційно-керуючих комплексів. Систе-

мний аналіз стохастичних мереж. [22], стор. 46-80 
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Тема 5. Системний аналіз об'єктів та процесів методом імітаційного 

моделювання 

Цілі, порядок і схема імітаційного моделювання. Методи імітації випад-

кових факторів при імітаційному моделюванні. Визначення обсягу імітаційних 

експериментів. Імітаційний аналіз і синтез системи управління дискретного 

процесу масового виробництва. [22], стор. 160-207 

Тема 6. Застосування методів дослідження операцій в системному 

аналізі 

Основні поняття про функціонально-вартісного аналізу. Функціонально-

фізичний аналіз технічних об'єктів. Закони функціонального будови і розвитку 

систем. Критерії розвитку і показники якості технічних систем. Оцінка ефекти-

вності організаційно-технічних заходів розроблених за результатами функціо-

нально-вартісного аналізу. [12], стор.305-344 

Тема 7. Структурний системний аналіз 

Цілі і завдання структурного аналізу. Формалізація опису структур на 

основі теорії графодинамічних структур. Основні положення та визначення те-

орії графодинамічних систем. Математичний опис процедур реалізації графо-

динамічних операцій. Побудова технології імітаційного графодинамічного мо-

делювання ієрархічних структур. [16], стор. 153-168, [20], стор.251-265; [24], 

[25] 
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Таблиця 5.1. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

В
сь

о
г
о

 

у тому числі 

В
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н

і

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
і

 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н

і

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
і

 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 

Змістовний модуль 1. Проблематика системного аналізу. Теоретичні аспекти системного 

аналізу 

Тема 1. Системний під-

хід до аналізу інформа-

ційних систем 
10 2 – 4 – 4 10 2 – 2 – 6 

Тема 2. Етапи, задачі та 

методи системного 

аналізу 

10 2 – 4 – 4 12 2 – 2 – 8 

Тема 3. Моделювання в 

системному аналізі 10 2 – 4 – 4 10 2 – 2 – 6 

Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти системного аналізу інформаційних систем 

Тема 4. Системний ана-

ліз складних об'єктів і 

процесів методами тео-

рії масового обслугову-

вання 

12 2 – 4 – 6 10 2 – 2 – 6 

Тема 5. Системний 

аналіз об'єктів та 

процесів методом 

імітаційного 

моделювання 

12 3 – 5 – 4 8 2 – 2 – 4 

Тема 6. Застосування 

методів дослідження 

операцій в системному 

аналізі 

10 2  4  4 8 2  2  4 

Тема 7. Структурний 

системний аналіз 

11 2  5  4 10 4    6 

Разом за МОДУЛЕМ 1 75 15 – 30 – 30 68 16 – 12 – 40 

МОДУЛЬ 2 (Аналіз гнучкої виробничої системи з метою оптимізації її структури та 

показників ефективності роботи підприємства) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Аналіз предметної 

області 

10     10      10 

Постановка задачі 10     10      10 

Побудова дерева цілей 15     15      15 

Розробка моделі 

системи 

15     15      20 

Визначення основних 

характеристик СМО 

15     15      20 

Побудова цільової 

функції 

15     15      15 

Прийняття рішення 

щодо вибору 

оптимального варіанту 

системи 

15     15      20 

Захист роботи 10     10      10 

Разом за МОДУЛЕМ 3 105     105      120 

РАЗОМ ПО КУРСУ: 180 15 – 30 – 135 – 16 – 12 – 162 
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Таблиця 5.2 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Очна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 Побудова дерева цілей та аналіз цільових сценарі-

їв 

4 2 

2 Аналіз та прийняття рішення в умовах ризику на 

основі моделі дерева ймовірності 

4 2 

3 Прогнозування з використанням мереж впевнено-

сті 

4 2 

4 Моделювання з використанням методу аналізу іє-

рархій та методу аналітичних мереж 

4 2 

5 Розробка імітаційної моделі гнучкоі виробничоі 

системи 

5 2 

6 Функціонально-вартісний і функціонально-

фізичний системний аналіз виробничих систем 

4 2 

7 Аналіз та моделювання організаційної структури 

управління морським портом з використанням те-

орії графодинамічних систем. 

5  

 Разом 30 12 

 

 

Теми практичних занять 

 

Не заплановані. 

Самостійна робота 

Таблиця 5.2 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Д
ен

н
а 

ф
о

р
м

а 

З
ао

ч
н

а 

ф
о

р
м

а 

1 1 Підготовка до лекцій 6 10 

2  Підготовка до лабораторних робіт 14 16 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Д
ен

н
а 

ф
о

р
м

а 

З
ао

ч
н

а 

ф
о

р
м

а 

3  Підготовка до модульних контрольних робіт 10 16 

4  Підготовка індивідуального науково-дослідного завдання (ку-

рсової роботи) 

105 120 

 Разом 135 162 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальні завдання на курсову роботу  

Основна ціль запланованих індивідуальних завдань курсових робіт полягає 

в тому, щоб навчити студентів виконувати аналіз існуючої виробничої системи 

для подальшої оптимізації показників ефективності виробничого процесу підп-

риємства методами системного аналізу. 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт  

Курсова робота виконується студентом самостійно. Змістом курсової ро-

боти є аналіз гнучкої виробничої системи підприємства для можливості прий-

няття рішень щодо оптимізації її структури для підвищення ефективності фун-

кціонування системи. Тематика курсових робіт визначена для всіх студентів 

однакова, але початкові умови, кількісні оцінки та характеристики системи ви-

значаються індивідуальним завдання, та назначаються викладачем кожному 

студенту згідно з номером варіанту. 

Студент може запропонувати іншу тему курсової роботи, узгодивши її з 

викладачем, якщо вона зв’язана з розробкою комп’ютерних ігор, інтелектуаль-

них систем, баз знань, експертних систем, складних інформаційних систем. 

Рекомендовані етапи курсової роботи наведені в розділі «Тематичний 

план навчальної дисципліни». 

Пояснювальна записка курсової роботи оформлюється кожним студентом 

індивідуально у вигляді текстового документу на зброшурованих листах фор-

мату А4 (297x210 мм) відповідно з міждержавним стандартом ЕСКД «Загальні 

вимоги до текстових документів» (ДЕСТ 2.105-95), який уведений у дію у якос-

ті державного стандарту України наказом Держстандарту України від 

27.06.1996 №259 з 01.07.1997. 

Пояснювальна записка складається з таких розділів: титульний аркуш; за-
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вдання до курсової роботи (додаток А); анотація; зміст; перелік умовних позна-

чень, символів, одиниць, скорочень і термінів (наводиться у разі необхідності); 

вступ; розділи основної частини; висновки; список використаних джерел; дода-

тки. Кожний розділ потрібно починати з нової сторінки. 

Анотація містить короткі відомості (до 600 символів) про роботу. Анотація 

повинна складатися хоча б з двох речень. У першому реченні слід надати інфо-

рмацію про те, що розроблено у даній роботі, а у другому – вказати об’єм робо-

ти і те, що вона містить 

Зміст містить назви розділів (підрозділів, пунктів), які йдуть після нього, із 

зазначенням сторінок їх початку. 

Вступ містить короткі відомості (до 3 сторінок) про проблему, яка розгля-

дається у роботі; відомі шляхи вирішення цієї проблеми; ціль роботи; задачі, які 

необхідно вирішити для її досягнення; апробацію або впровадження результатів 

роботи (у разі наявності). 

Розділи основної частини містять викладення виконання роботи з конкрет-

ними результатами. Більш детальні вимоги до виконання та оформлення спеці-

альних розділів наведено у [1]. 

Висновки (до 3 сторінок) містять констатацію того, досягнута ціль роботи, 

вирішені задачі, які були визначені у вступі. 

Список використаних джерел або список використаної літератури повинен 

відповідати стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання».  

Додатки містять додаткові матеріали, розміщення яких у вступі, розділах 

основної частини або висновках буде заважати сприймати основний текст. На-

приклад, у додатках бажано розмістити текст програми, інструкцію користува-

ча та таке інше. 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та мето-

ди їх демонстрування 

 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння навча-

льного матеріалу у вигляді лекційних, лабораторних занять, самостійної роботи 

студентів та контрольних тестових робіт програмованого типу. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 
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1. Пояснювально-ілюстративний метод, за допомогою повідомлення та 

засвоєння інформації на лекційних та лабораторних заняттях словесними й на-

очними засобами. 

2. Проблемний метод, коли на лабораторних заняттях утворюються по-

шукові ситуації, розвивається активність, самостійність, творчі здібності здобу-

вачів освіти. 

3. Дослідницький, творче застосування знань, оволодіння методами нау-

кового пізнання, формування досвіду самостійного наукового пошуку. 

Як наочний матеріал на лекціях застосовуються мультимедійні слайди та 

лекційні демонстрації. 

Для зручної та ефективної організації навчального процесу, зроблено 

Google Class Room з навчальної дисципліни, де розташовані завдання до лабо-

раторних робіт та супроводжувальні матеріали. Доступ до класу надається на 

першому лабораторному занятті за університетською електронною поштою. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання лабораторних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час карантину заняття повністю проводяться дистанційно у Google 

Class Room. 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх демонстру-

вання є: 

• виконання завдань лабораторних робіт; 

• оформлення звітів лабораторних робіт, захист лабораторних робіт; 

• написання реферату, створення презентації до реферату; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу; 

• захист курсової роботи. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університе-

ту. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю. 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті, за 

результатами виконання завдань самостійної роботи та у вигляді модульної ко-

нтрольної роботи по завершенню змістовного модулю. Він передбачає оціню-
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вання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у то-

му числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання завдань лабо-

раторних робіт. 

Форма контролю комбінована: 

• письмова (оформлення звітів, письмові відповіді на контрольні питан-

ня виконання завдань); 

• усна (відповіді на контрольні питання до лабораторних робіт, захист 

рефератів); 

• тестова (модульні контрольні тестові роботи програмованого типу). 

Виходячи з того, що головною метою курсу є формування практичних 

навичок, вирішальним фактором підсумкового оцінювання є якість виконання 

лабораторних робіт, які є допуском до модульних контрольних тестових робіт 

програмованого типу. Оцінка за лабораторну роботу складається з оцінки якос-

ті виконання завдань лабораторної роботи (табл. 7.1) та оцінки захисту – офор-

млення звіту, усні та письмові відповіді на контрольні питання (табл. 7.2). Оці-

нка за реферат складається з оцінки якості виконання реферату (табл. 7.1) та 

оцінки захисту – оформлення реферату, усні та письмові відповіді на питання за 

темою реферату (табл. 7.2). Виконання рефератів та олімпіадних завдань не є 

обов’язковим, студент може обрати довільний набір цих компонентів: 1 рефе-

рат та 1 набір олімпіадних завдань або 2 реферати або 2 набори олімпіадних за-

вдань. 

Таблиця 7.1 

Форми контролю виконання лабораторних робіт та реферату, 

 їх оцінювання 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. За-

стосовувалися коректні методи обробки отриманих результа-

тів. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує ла-

бораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; в цілому правильно складає 

звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді 

після консультації викладача; описує спостереження; складає 
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Виконання 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

звіт, що містить неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну під керівництвом викладача; скла-

дений звіт містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Таблиця 7.2 

Форми контролю захисту лабораторних робіт та реферату, їх оцінювання 

Захист 

лабораторних 

робіт 

 

Критерії оцінювання 

5 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, система-

тизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, міс-

тить аргументовані висновки. 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допу-

щені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не об-

ґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за лабораторні роботи 60 балів (6 лаборато-

рних робіт по 10 балів). Максимальна оцінка за реферат 20 балів (2 реферати по 

10 балів). 

Таблиця 7.3 

Форми контролю модульних контрольних тестових робіт програмованого 

типу та виконання олімпіадних завдань, їх оцінювання 

Правильних 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
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відповідей,% 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Максимальна оцінка студента за модульні контрольні тестові роботи про-

грамованого типу 20 балів (2 модульні контрольні тестові роботи програмова-

ного типу по 10 балів). Максимальна оцінка за виконання олімпіадних завдань 

20 балів (2 набори олімпіадних завдань по 10 балів). 

Таблиця 7.4 

Поточний контроль виконання курсової роботи. 

Параметри 

оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання за бальною шкалою 

Пояснювальна 

записка 

40 

Зміст роботи відповідає обраній темі; наявність чі-

тко сформульованої проблеми; адекватність фор-

мулювання об’єкта, мети, задач та  предмета роз-

робки; планове виконання всіх етапів планування, 

розробки та супроводу програмного забезпечення; 

наявність посилань на використану літературу та 

відповідність оформлення роботи стандарту; адек-

ватність обраних методів предмету розробки, гра-

мотне використання методів та засобів розробки 

програмного забезпечення;  відповідність виснов-

ків меті та завданням розробки. Робота виконува-

лась систематично та вчасно подана на перевірку 

керівнику у відповідності із планом 

35 

Зміст роботи відповідає обраній темі; наявність чі-

тко сформульованої проблеми; адекватність фор-

мулювання об’єкта, мети, задач та  предмета роз-

робки; планове виконання всіх етапів планування, 

розробки та супроводу програмного забезпечення; 

наявність посилань на використану літературу та 

відповідність оформлення роботи стандарту; адек-

ватність обраних методів предмету розробки, гра-

мотне використання методів та засобів розробки 

програмного забезпечення;  відповідність виснов-
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ків меті та завданням розробки. Робота виконува-

лась не систематично та подана на перевірку керів-

нику з порушенням плану 

30 

Зміст роботи відповідає обраній темі; але присутні 

зауваження до програмного коду застосування, ма-

теріал викладено непослідовно та необґрунтовано. 

Робота виконувалась не систематично та подана на 

перевірку керівнику з порушенням плану виконан-

ня курсової роботи. 

20 

Робота, оформлена за вимогами, які 

пред’являються до курсових робіт, але має недолі-

ки на етапі проектування програмного забезпечен-

ня, матеріал викладено непослідовно та необґрун-

товано. Основні тези роботи розкриті, але недоста-

тньо обґрунтовані, нечітко сформульовано виснов-

ки, пропозиції і рекомендації. 

15 

Студент відтворює значну частину теоретичного та 

практичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень і лише за допомогою виклада-

ча може виправляти помилки, серед яких є значна 

кількість суттєвих. 

5 

Робота не носить дослідницького характеру, не має 

аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються 

до курсових робіт. У роботі немає висновків або 

вони носять декларативний характер. 

Ілюстративна 

частина 
20 

Презентація гарно організована, доповідь супро-

воджується ілюстративними матеріалами, ма-

теріали ілюстрації підготовлені відповідно до ви-

мог що висуваються. 

15 

Презентація гарно організована, доповідь супро-

воджується ілюстративними матеріалами, на які не 

завжди дано посилання у доповіді або ілюстративні 

матеріали оформлені з незначними зауваженнями. 

10 
Ілюстративні матеріали низької якості, в ор-

ганізації презентації спостерігається невпевненість. 

5 
Ілюстративні матеріали низької якості, в доповіді 

немає посилань на ілюстративні матеріали. 

Захист роботи 
40  

Доповідь логічно побудована, студент чітко та сти-

сло викладає основні результати розробки, показує 
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глибокі знання з питань теми, оперує методами та 

засобами предмету розробки, вносить пропозиції 

по темі розробки, під час доповіді вміло викори-

стовує презентацію, впевнено і докладно відповідає 

на поставлені запитання. 

35  

Студент спроможний чітко та стисло викласти ос-

новні результати розробки, дає правильні відповіді 

на всі запитання, але не завжди упевнений в аргу-

ментації, чи не завжди коректно її формулює. 

30  

Студент спроможний чітко та стисло викласти ос-

новні результати розробки, належно обґрунтовує и 

презентує етапи роботи, але допускає неточності у 

відповідях на запитання. 

25  

Студент спроможний чітко та стисло викласти ос-

новні результати розробки, але допускає суттєві 

неточності у відповідях на запитання, не завжди 

належно обґрунтовує положення роботи. 

20  

Студент невпорядковано викладає основні резуль-

тати розробки, намагається дати відповідь на по-

ставлені запитання і робить спроби аргументувати 

положення роботи. 

10  

Студент демонструє задовільні знання за темою 

розробки, але не може впевнено й чітко відповісти 

на додаткові запитання членів комісії, та належно 

обґрунтувати положення роботи. 

5  

Студент невпорядковано викладає основні резуль-

тати розробки, не спроможний дати відповідь на 

запитання, відстоювати свою позицію 

 

Таблиця 7.5 

Розподіл балів за формами контролю 

Форма контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання лабораторних ро- 6 х 10 балів = 60 балів 6 х 10 балів = 60 балів 
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біт 

Виконання модульних конт-

рольні тестових робіт 
2 х 10 балів = 20 балів 2 х 10 балів = 20 балів 

Написання рефератів та/або 

розв’язання олімпіадних за-

вдань. 

2 х 10 балів = 20 балів 2 х 10 балів = 20 балів 

Всього 100 100 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Таблиця 8.1 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 1 

Т 1-3 
Лабораторна робота 

№ 1  
10 

Лабораторна робота 

№ 1 
10 

МК1 

Модульна контрольна 

тестова робота про-

грамованого типу № 1 

15 

Модульна контроль-

на тестова робота 

програмованого типу 

№ 1 

15 

Т 4-5 
Лабораторна робота 

№ 2 
10 

Лабораторна робота 

№ 2 
10 

ЗМ 2 

Т 6 
Лабораторна робота 

№ 3 
10 

Лабораторна робота 

№ 3 
10 

Т 6 

Т7 

Лабораторна робота 

№ 4 
10 

Лабораторна робота 

№ 4 
10 

Лабораторна робота 

№ 5 
10 

Лабораторна робота 

№ 5 
10 

Т7 

Лабораторна робота 

№ 6 
10 

Лабораторна робота 

№ 6 
10 

Лабораторна робота 

№ 7 
10 

Модульна контроль-

на тестова робота 

програмованого типу 

№ 2 

15 

МК1 

Модульна контрольна 

тестова робота про-

грамованого типу № 2 

15 Написання реферату 10 

Всього 100 Всього 100 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійне обладнання. 

Засоби компанії JetBrains. Засоби Microsoft Visual Studio Express. 
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