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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є формування і розвиток у аспірантів компетенцій в галузі 

системного підходу, управління і обробки інформації на основі поглибленого вивчення методів 

і засобів аналізу та обробки інформації, а також сучасних інформаційних технологій, 

управління складними системами в сфері технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва. Оволодіння знаннями та навичками системного аналізу у сукупності із 

сучасними інформаційними технологіями значно підвищує цінність та наукову значущість 

результатів дослідження аспірантів. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань  

20 “Аграрні науки та 

продовольство” 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

204 “Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  

Індивідуальне завдання  

(залікова робота) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійна робота− 5 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

10 год.  

Практичні 

  

Лабораторні 

32 год.  

Самостійна робота 

78 год.  

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

аспірант повинен знати: 

основні поняття інформатики; 

види програмного забезпечення персонального комп’ютера та порядок роботи з ним; 

основи теорії ймовірностей та математичної статистики. 
 

аспірант повинен вміти: 

використовувати сучасні програмні засоби комп’ютерної техніки; 

застосовувати математичний апарат теорії ймовірності та математичної статистики для 

розв’язання задач різної складності; 

акумулювати статистичні дані та розробляти анкети для опитування; 

проводити аналіз та інтерпретацію результатів наукових досліджень. 
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4.1. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН3 Виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва та дотичних міждисциплінарних напрямах; упорядковувати 

концептуальні знання в галузі. 

РН7 Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень у 

фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних 

наукових виданнях та впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

РН11 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних. 

 

4.2. Загальні (ЗК) та спеціальні (СК) компетентності за дисципліною 

ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати комплексні 

дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в 

області філософії науки.  

ЗК04. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел, 

організовувати та керувати інформацією. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН3 РН7 РН11 

ЗК02 + + + 

ЗК04 + + + 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Кількість одиниць 
Максимальна 

кількість балів 

Лекції 1 5 5 

Лабораторні заняття 4 16 64 

Семінарські заняття – – – 

Практичні заняття – – – 

Самостійна робота 11 1 11 

Модульна контрольна 

робота* 

20 1 20 

Разом: 100 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, якаскладає не менше 20 % від максимальної 

кількості балів, які аспірант може отримати під час поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 
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Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН3, 7, 8, 11 Лк, Лб, Ср. 36 60 

Разом: 36 60 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що аспірант має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 

вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, аспірант з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 

розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

аспірантом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання  

та форми поточного й підсумкового контролю 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі тестування або 

залікової контрольної роботи. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням заліку є перевірка розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 

задач тощо.  

Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень підготовки доктора філософії і рівень його компетентності з навчальної 

дисципліни.  

Аспірант не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних 

за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Аспіранта слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується за накопичувальною системою як: 

• сума балів, отриманих під час поточного контролю знань; 

• сума балів, отриманих під час екзамену та балів, отриманих під час поточного 

контролю. 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 (М1). Основні поняття і задачі системного аналізу 

Тема 1 (Т1). Системологія. Основні задачі системології. 

Тема 2 (Т2).Системний аналіз об’єктів та процесів дослідження. Системний підхід та його 

принципи: модульності, інваріантності, автоматизації, ієрархічності, 

агрегування, структурованості, системності, цілісності, емерджентності, 

синергетичної інтеграції, декомпозиції та композиції, результативності. 
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Тема 3 (Т3). Поняття системи та види систем. 

Модуль 2 (М2). Методи обробки науково-технічної інформації та планування науково-

досліджувальних робіт.  

Тема 4 (Т4). Моделі планування наукових розробок. Етапи моделювання. Системні моделі 

як сучасне ядро моделювання. Види моделей. Формалізація. 

Тема 5 (Т5). Методи прийняття рішень в умовах однокритеріальності. Математичне 

програмування. Однокритеріальні оптимізаційні задачі. Формальні оцінки 

параметрів плану. 

Тема 6 (Т6). Параметричні методи обробки науково-технічної інформації. Методи 

прийняття рішень в умовах багатокритеріальності. Сукупний критерій якості. 

Експертні оцінки показників системи. 

Модуль 3 (М3). Сучасні інформаційні технології в системному аналізі наукових досліджень 

Тема 7 (Т7). Системи штучного інтелекту. Представлення знань та інформації у системах 

штучного інтелекту. 

Тема 8 (Т8). Експертні системи. 

Тема 9 (Т9). Штучні нейронні мережі. 

Тема 10 (Т10). Нечітка логіка. 

 
 

9. Теми лекцій 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1 (М1). Основні поняття і задачі системного аналізу   

1 Т1 Системологія. Основні задачі системології. 1  

2 Т2 Системний аналіз об’єктів та процесів дослідження. Системний 

підхід та його принципи: модульності, інваріантності, 

автоматизації, ієрархічності, агрегування, структурованості, 

системності, цілісності, емерджентності, синергетичної 

інтеграції, декомпозиції та композиції, результативності. 

1  

 Т3 Поняття системи та види систем. 1  

  Всього: 3  

Модуль 2 (М2). Методи обробки науково-технічної інформації та 

планування науково-досліджувальних робіт. 
  

 Т4 Моделі планування наукових розробок. Етапи моделювання. 

Системні моделі як сучасне ядро моделювання. Види моделей. 

Формалізація. 

1  

 Т5 Методи прийняття рішень в умовах однокритеріальності. 

Математичне програмування. Однокритеріальні оптимізаційні 

задачі. Формальні оцінки параметрів плану. 

1  

 Т6 Параметричні методи обробки науково-технічної інформації. 

Методи прийняття рішень в умовах багатокритеріальності. 

Сукупний показник якості. Експертні оцінки показників 

системи. 

1  

  Всього: 3  

Модуль 3 (М3). Сучасні інформаційні технології в системному аналізі   
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наукових досліджень 

 Т7 Системи штучного інтелекту. Представлення знань та інформації 

у системах штучного інтелекту 
1  

 Т8 Експертні системи 1  

 Т9 Штучні нейронні мережі. 2  

 Т10 Нечітка логіка. 1  

   4  

  РАЗОМ: 10  

 

10. Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 2 (М2). Методи обробки науково-технічної інформації та 

планування науково-досліджувальних робіт. 
  

  Аналіз, формалізація та систематизація об’єктів виробництва і 

переробки продукції тваринництва, та побудова моделей різних 

систем за принципами системності. 

4  

  Формалізація однокритеріальних оптимізаційних задач та їх 

автоматизоване розв’язання засобами табличного процесора 

MS Excel 

4  

  Формалізація багатокритеріальних оптимізаційних задач. 

Використання сукупного критерію якості оцінки ефективності 

систем.  

4  

  Застосування експертних оцінок при формуванні сукупного 

критерію якості оцінки ефективності систем. 
4  

  Всього: 20  

Модуль 3 (М3). Сучасні інформаційні технології в системному аналізі 

наукових досліджень 
  

  Моделювання комп’ютерного спілкування з використанням 

інтелектуальної діалогової системи “Віка 3.0. Віртуальний друг” 
2  

  Знайомство з нейроімітаторами як сучасними засобами 

програмної реалізації штучних нейронних мереж на прикладі 

модуля Neural Analyzer аналітичного пакету Deductor 

Professional 

4  

  Синтез штучної нейронної мережі з використанням 

нейроімітатора 
4  

  Експериментальні дослідження моделей штучних нейронних 

мереж  
4  

  Знайомство з засобами побудови експертних систем на прикладі 

оболонки експертної системи Рапана 
2  

  Всього: 16  

  РАЗОМ: 36  

 

12. Самостійна робота 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
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Модуль 1 (М1). Основні поняття і задачі системного аналізу   

1 Т1 Роль системології в наукових дослідженнях.  7  

2 Т2 Принципи емерджентності та синергетичної інтеграції при 

системному підході до наукових досліджень  
7  

 Т3 Принципи декомпозиції та композиції систем. 8  

 Т4 Системний аналіз об’єктів та процесів дослідження 8  

  Всього: 30  

Модуль 2 (М2). Методи обробки науково-технічної інформації та 

планування науково-досліджувальних робіт. 
  

 Т5 Моделювання: поняття, принципи, технологія 8  

 Т6 Методи прийняття рішень в умовах однокритеріальності.  8  

 Т7 Методи прийняття рішень в умовах багатокритеріальності.  8  

  Всього: 24  

Модуль 3 (М3). Сучасні інформаційні технології в системному аналізі 

наукових досліджень 
  

 Т8 Функціональна структура використання систем штучного 

інтелекту до наукових досліджень 
8  

 Т9 Способи представлення знань та результатів наукових 

досліджень у штучних інтелектуальних системах 
8  

 Т10 Моделі подання знань. Неформальні (семантичні) моделі. 

Формальні моделі подання знань. Продукційні системи. 

Логічний підхід. Представлення простих фактів у логічних 

системах. 

8  

  Всього: 24  

  РАЗОМ: 78  
 

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Лабораторні роботи проводяться у комп’ютерних 

класах, в яких встановлено програмне забезпечення MSExcel, Deductor Professional. 

 

14. Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна 

1. Технології штучного інтелекту та основи машинного зору в автоматизації: теорія та 

практика. підручник для студентів, спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології” всіх форм навчання / А. І. Жученко, І. Ю. Черепанська, А. Ю. Сазонов, 

Д. О. Ковалюк – КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 393 с. 

2. Планування, моделювання та верифікація процесів в гнучких виробничих системах: 

практикум. Навчально-методичний посібник до виконання практичних, лабораторних і 

самостійних занять студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 "Автоматизоване 

управління технологічними процесами" всіх форм навчання / І. Ю. Черепанська, В. А. 

Кирилович, А. Ю. Сазонов, Б. Б. Самотокін / [під. заг. ред. В. А. Кириловича] – Житомир, 

ЖДТУ 2015. – 274 с. 

3. Черепанська І. Ю. Штучні нейронні мережі для вирішення задач технологічної підготовки 

гнучкого виробництва. Монографія. / І. Ю. Черепанська, О. М. Безвесільна, А. Ю. Сазонов. – Київ: 

ДП “НВЦ “Пріорітети”, 2018. – 192 с. 
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4. Irina Cherepanska. The procedure for determining the number of measurements in the 

normalization of random error of an information–measuring system with elements of artificial intelligence / 

Irina Cherepanska, Elena Bezvesilna, Artem Sazonov, Sergey Nechai, Tatiana Khylchenko // Eastern–

European journal of enterprise technologies. – 2017. – № 5/9 (89). – Р. 58 – 67.  

5. Irina Cherepanska. Development of artificial neural network for determining the components of 

errors when measuring angles using a goniometric software–hardware complex / Irina Cherepanska, Elena 

Bezvesilna, Artem Sazonov, Sergey Nechai, Oleksandr Pidtychenko // Eastern–European journal of 

enterprise technologies. – 2018. – № 9 (95). – Р. 43 – 51.  

6. Irina Cherepanska. Intelligent precise goniometric system of analysis of spectral distribution 

intensities for definition of chemical composition of metal–containing substances / I. Cherepanska, O. 

Bezvesilna, Yu. Koval, A. Sazonov // Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. –  Vol. 41. – № 

2(41). – Р. 263–278. 

7. Аналитический пакет Deductor Professіonal: [руководство пользователя]. – BaseGroupLabs, 

2002. – 184 с. 

8. Анил К. Джейн. Введение в искусственные нейронные сети: [пер. с англ.] / Анил К. Джейн. 

– Мичиганский государственный университет, США, 1996. – 144 с. 

9. Вороновский Г. К. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы 

виртуальной реальности / Г. К. Вороновский, К. В. Махотило, С. Н. Петрашев, С. А. Сергеев. – Х.: 

Основа, 1997. – 112 с. 

10. Дьяконов В. П. Мatlab 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. Инструменты искусственного 

интеллекта и биоинформатики / В. П. Дьяконов, В. В. Круглов. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с. 

11. Заенцев И. В. Нейронные сети: основные модели / И. В. Заенцев. – Воронеж: „Воронеж”, 

1999. – 76 с. 

12.  Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика [пер. с англ.] / Ф.Уоссермен. 

– М.: Мир, 1992. – 183 с.  

 

Допоміжна 

1. Айвазян С. А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка 

данных / С. А. Айвазян, И. С. Ннюков, Л. Д. Мещадкин. – М.: Финансы и статистика, 1983. — 

471 с. 

2. Бабешко Л. О. Основы эконометрического моделирования :учебн. пособ. / 

Л. О. Бабешко. – Изд. 3-е. – М. : Ком книга, 2007. – 432с. 

3. Бех О. В. Математичн епрограмування :навч. посіб. / О. В. Бех, Т. А. Городня, 

А. Ф. Щербак. – Львів : «Магнолія 2006», 2007. – 200 с. 

4. Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів : 

навч. посіб. / А. П. Голіков. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 144 с. 

5. Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике / 

П. В. Конюховский. – СПб. : Питер, 2000. – 208 с. 

6. Кузьмичов А. І. Математичне програмування в Excel: Навч. Посіб. / А. І. Кузьмичов, 

М. Г. Медведєв. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 320 с. 

7. Мур Дж. Экономическое моделирование в MS Excel / Дж. Мур, Л. Р. Уэдерфорд. – 

Пер. с англ. – М. : Изд-кийдом «Вильямс», 2004. – 1024 с. 

8. Попрозман Н. В. Математичні методи і моделі в аграрній та природоохоронній 

галузях : навч. посіб. / Н. В. Попрозман, Н. А. Клименко, Л. В. Забуранна, О. І. Попрозман. – 

К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2014. – 292 с. 

9. Шиян Д. В. Нові методи аналізу динамічних рядів та рівня ризику / Д. В. Шиян // 

Статистика України. – 2008. – №3. – С. 65–70. 

Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

http://www.ktms.znau.edu.ua 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової 
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бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 

37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, 

просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача). 

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 
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