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1. Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є формування компетентностей щодо вивчення сучасних 

методів моделювання об’єктів управління та адміністрування на загальній методологічній основі 

теорії систем, набуття вміння користуватися основними методами моделювання складних 

систем. Оволодіння навичками моделювання систем 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  

21 "Ветеринарна 

медицина" 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

211 "Ветеринарна 

медицина" 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання  

(залікова робота) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота − 5 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

16 год.  

Практичні 

  

Лабораторні 

16 год.  

Самостійна робота 

88 год.  

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
 

Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

аспірант повинен знати: 

основні поняття інформатики та інформаційних систем; 

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

методологію оптимізаційного і статистичного моделювання; 

основи теорії ймовірностей та математичної статистики; 

принципи системного підходу та системного аналізу; 
 

аспірант повинен вміти: 

подавати об’єкт дослідження у вигляді системи; 

формулювати наукові гіпотези для їх подальшої формалізації; 

акумулювати статистичні дані та розробляти анкети для опитування; 

проводити аналіз та інтерпретацію результатів оптимізаційного і статистичного 

моделювання. 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 

Шифр Результат навчання 

РН 2 Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, 

результатів інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 4 Повторювати загально-наукові та фахові методи і процедури аналізу, опису та 

ідентифікації об’єктів досліджень. 

РН 5 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні та 

обміні інформацією, зборі даних для створення базису досліджень, обробці, 

аналізі та інтерпретації результатів досліджень. 

РН 14 Співвідносити емпіричні дані, інтерпретувати факти, процеси, тенденції, 

виявлені в ході науково-дослідницької діяльності з прогнозованими 

наслідками роботи. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 2 РН 4 РН 5 РН 14 

ЗК 1 +  + + 

ЗК 2 + +  + 

ЗК 3 +  + + 

ЗК 4     

ЗК 5 + + + + 

ЗК 6 +    

ЗК 7     

ЗК10  +  + 

ФК 2  +   

ФК 4 + + + + 

ФК 5    + 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння сучасними знаннями 

для розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження  сучасного рівня на основі 

цілісного системного наукового світогляду з використанням знань із областей філософії науки та  

новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати результати 

досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК 4. Здатність до розуміння напрямків і закономірностей розвитку науки і культури, науково-

дослідних та науково-педагогічних парадигм та стратегій. 

ЗК 5. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел, організовувати 

та керувати інформацією для моделювання, статистичної обробки та оцінки отриманих 

результатів. 

ЗК 6. Здатність до організації освітнього процесу та підготовки здобувачів вищої освіти до 

професійно-орієнтованої діяльності, використання у навчальному процесі сучасних освітніх та 

інформаційних технологій.  

ЗК 7. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати інформацію іноземною мовою на 

загальні та фахові теми, презентувати та публікувати результати наукових досліджень з 

використанням академічної іноземної мови. 

ЗК 10 Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 
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ФК 2. Здатність до планування експерименту, проведення фахових досліджень з метою 

розв’язання конкретної задачі, формулювання висновків щодо наслідків проекту для стану 

навколишнього середовища. 

ФК 4. Здатність до оцінки вірогідності даних, використання ІТ для впровадження та 

моделювання змін гомеостазу в організмі тварин різних видів. 

ФК 5. Здатність до репрезентації результатів, адаптації ідей презентацій та освітніх проектів до 

цільової аудиторії в Україні та за кордоном для участі у дискусіях із досвідченими фахівцями 

ветеринарної медицини та споріднених галузей. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,5 8 4,0 

Практичні заняття - - - 

Лабораторні роботи 2,0 8 16,0 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 1 6 6,0 

Модульна контрольна робота* 14,0 1 14,0 

Індивідуальні завдання 20 1 20 

Разом: - 60 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 % від максимальної 

кількості балів, які аспірант може отримати під час поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 2, РН 4, 

РН 14 

Л1, Л2, Л6, Лр2, Ср1, Ср2 
3,3 5,5 

РН 5, РН 14 Л3, Л8, Лр7, Лр8, Ср4, Ср6 4,2 7 

Л4, Л5, Л7, Лр4, Лр5, Ср3, Ср5 4,5 7,5 

РН 2, РН 5, РН 4 Лр1, Лр3, Лр6 3,6 6 

РН 2, РН 4,РН 5, 

РН 14 
МКР1, індив. завд. 20,4 34 

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/ 
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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 на ПК. 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 аспіранта 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. Мінімально можлива кількість балів, отриманих аспірантом у випадку складання 

заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час заліку 

та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

Блок 1. Методологія моделювання. 

Тема 1 (Т1). Роль моделювання в наукових дослідженнях. 

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

Тема 3 (Т3). Моделювання: поняття, принципи, технологія. 

Блок 2. Математичні моделі процесів і систем. 

Тема 4 (Т4). Задачі математичного програмування. 

Тема 5 (Т5). Моделювання динаміки складних систем. 

Тема 6 (Т6). Статистичне моделювання та прогнозування. 
 

9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Блок 1. Методологія моделювання 

1 Т1 Роль моделювання в наукових дослідженнях 2  

2 Т2 Системний аналіз об’єктів та процесів дослідження 2  

3 Т3 Моделювання: поняття, принципи, технологія 2  
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Блок 2. Математичні моделі процесів і систем 

4 Т4 Задачі математичного програмування 2  

5 Т5 Моделі динаміки в системах з неперервним та дискретним часом 2  

6 Т5 Основні положення системного моделювання 2  

7 Т5 Моделі росту об’єктів 2  

8 Т6 Статистичне моделювання та прогнозування 2  

Разом: 16  

 

10. Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Блок 1. Методологія моделювання 

1 Т2 Функціональне моделювання систем 2  

2 Т3 Формалізація задачі планування виробництва 2  

3 Т3 
Розв’язання задач лінійної оптимізації засобами табличного 

процесора MS Excel 
2  

Блок 2. Математичні моделі процесів і систем 

4 Т4 Дослідження моделей задач цілочислового програмування 2  

5 Т4 Дослідження задач динамічного програмування 2  

6 Т4 Дослідження транспортних задач закритого типу в MS Excel 2  

7 Т5 
Дослідження моделей планування процесів в умовах 

невизначеності 
2  

8 Т6 
Моделювання процесів із використанням методів регресійного 

аналізу 
2  

Всього: 16  

 

12. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Блок 1. Методологія моделювання 

1 Т1 Роль моделювання в наукових дослідженнях 4  

2 Т2 Системний аналіз об’єктів та процесів дослідження 10  

3 Т3 Моделювання: поняття, принципи, технологія 8  

Блок 2. Математичні моделі процесів і систем 

4 Т4 Задачі математичного програмування. 10  

5 Т5 Моделювання динаміки складних систем. 30  

6 Т6 Статистичне моделювання та прогнозування. 26  

Всього: 88  

 

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 ERWin, MS Excel. 
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14. Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна 

1. Бродський Ю. Б. Моделювання економічної динаміки / Ю. Б. Бродський, К. В. 

Молодецька. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 135 с. 

2. Бродський Ю. Б. Оптимізаційні методи і моделі / Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. 

– Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 148 с. 

3. Бродський Ю. Б. Системний аналіз в економіці : [навч. посіб.] / Ю. Б. Бродський, К. В. 

Молодецька, О. М. Николюк. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. –176 с. 

4. Кельтон В. Имитационное моделирование. Классика CS / Кельтон В., Лоу А. – 3-е изд. 

- СПб : Питер; Киев : Издательскя группа BHV, 2004. – 350 с. 

5. Бережна Л. В. Економіко-математичні методи та моделі у фінансах / Л. В. Бережна, 

О. І. Снитюк. – К : Кондор, – 2009. – 301 с. 

6. Бродский Ю. Б. Економіко-математичне моделювання. Конспект лекцій з дисципліни / 

Ю. Б. Бродский, В. П. Малютіна. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 116 с  

7. Бродський Ю. Б. Методичні рекомендації та завдання для виконання лабораторних 

робіт з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» / Ю. Б. Бродський, О. М. Николюк. 

– Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 40 с. 

8. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посіб. / А. М. Єріна. – 

К. : КНЕУ, 2001. – 170 с. 

9. Лещинський О. Л. Економетрія : навч. посіб. / О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, 

О. О. Юнькова. – К. : МАУП, 2003. – 208 с. 

10. Ляшенко І. М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та 

соціальних процесів : навч. посіб. / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова, А. М. Столяр – Тернопіль : 

Навчальна книга-Богдан, 2006. – 304 с. 

11. Наконечний С. І. Економетрія : навч. посіб. / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко, 

Т. П. Романюк. – К. : КНЕУ, 2000. – 296 с. 

Допоміжна 

12. 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. 

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

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

14. Бех О. В. Математичне програмування : навч. посіб. / О. В. Бех, Т. А. Городня, 

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

15. 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. 

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

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

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

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

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

с англ. – М. : Изд-кий дом «Вильямс», 2004. – 1024 с. 

19. 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. 

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

Статистика України. – 2008. – №3. – С. 65–70. 
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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 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, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 

статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

 


