
,ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

“Обгрунтування рішень” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра процесів, машин 

і обладнання в 

агроінженерії 

 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»  

Спеціальність: 208  «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1/1 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки:  професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
д.т.н., професор Грабар Іван Григорович, 

к.т.н, доцент Заєць Максим Леонідович 

Профайл викладача (-

ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-

fakultet/m-about-pmo/chief-pmo 

Контактна інформація (0412)471718, ivan-grabar@ukr.net 

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://185.25.118.66/ 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, telegram, щосереди з 

13.00 до 15.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Дисципліна “Обгрунтування рішень” є основою формування вмінь та навичок 

аналізу та синтезу технічних систем для умов механізованого с.-г. виробництва. 

Дисципліна займає провідну роль в формуванні інженерного світогляду в галузі 

«Аграрні науки та продовольство». 

Дисципліна забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти для вивчення 

таких дисциплін: методологія та організація наукових досліджень, мехатронні 
системи техніки в АПК,  інноваційні інженерні технології та організація, планування 

та управління якістю виробництва. 
 

 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета та визначення дисципліни: формування знань, умінь та навичків системного 

аналізу та синтезу і приймання рішень спеціалістом в процесі використання, дослідження та 

створення технологічної системи.  

Завданнями дисципліни є: - формування вмінь та навичків аналізу та синтезу ТС для 

умов механізованого с.-г. виробництва;  



- виробити навички у фахівця приймати інженерні рішення на підставі системного 

аналізу та синтезу ТС.  

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК 2. Здатність використовувати основи агрономії і тваринництва для обґрунтування 

механізованих технологічних процесів с.-г. виробництва. 

СК 3. Здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних процесів і 

систем для створення моделей механізованих технологічних процесів 

сільськогосподарського виробництва. 

СК 4. Здатність:  

- до конструктивно-геометричного мислення на основі графічних моделей просторових 

форм; 

- до проектування деталей машин і механічних систем з використанням інструментів 

автоматизованого проектування; 

- до використання методів і засобів забезпечення єдності вимірювань і оцінювання їх 

похибок; 

- до використання методів управління якістю, а також задач і принципів стандартизації. 

СК 6. Здатність обирати і використовувати механізовані технології виробництва, 

переробки, зберігання, транспортування та контролю якості продукції відповідно до 

конкретних умов сільськогосподарського виробництва. 

 

 

5. Організація навчання 
Попередні вимоги до опанування начальної дисципліни: 
знати: - цілі та критерії професійної діяльності, пріоритети в системі виробничих 

цінностей та їх динаміку;  

- основні принципи аналізу виробничих ситуацій і систем;  

- принципи формулювання задач, основні методи обгрунтування інженерних рішень і 

стратегій;  

- методи колективного вирішення виробничих задач, принципи взаємодії спеціалістів;  

- функції автоматизованого робочого місця (АРМ) інженера.  

 

вміти:   
- володіти термінологією дисципліни;  

- класифікувати та аналізувати технічні проблеми;  

- бачити та професійно ставити задачі з вирішення технічних проблем;  

- складати і аналізувати детерміновані та стохастичні моделі технологічних (технічних) 

систем;  

- виконувати функціональний, технічний та структурно – патентний аналізи тощо;  

- виконувати синтез технологічних систем: комбінований, комбінаторний, вепольний, с 

та знати методи прогнозування технологічних систем. 

 

 

 



5.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 14 2 

Практичні / лабораторні 22 4 

Самостійна робота 84 114 

 

5.2. Формат дисципліни 
Необхідно вказати формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання 

традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), 

дистанційний. Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни. 

Для формування у студентів системного технічного мислення на лекційних та 

практичних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній дисципліні, 

експрес-опитування, аналіз та вирішення науково-практичних ситуацій. 

Лекції та практичні заняття проводяться очно з можливим  поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під 

безпосереднім керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних 

демонстраційних матеріалів (мультимедійні презентації, схеми, відео- й аудіозаписи, 

тощо), що призначені для супроводу навчального процесу. 

Практичні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі досліджуваних 

об’єктів, процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, наукової 

літератури та посібників. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним студентом, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 

 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість 

годин 

де

нн

а 

фо

рм

а 

заочн

а 

форм

а 

1 Т1 Інженерні задачі з точки зору системного аналізу  

1. Місце і роль дисципліни в формуванні спеціаліста. Завдання і 

структура курсу. 
2. Історія ідей системного аналізу  

3. Постановка задачі аналізу, синтезу та виміру  

4.Аналіз та синтез ТС  

 

2  

2 Т2 Задачі аналізу технічних систем 
1. Функціонально – вартісний аналіз ТС  

4  



2. Морфологічний аналіз ТС  
3. Функціонально – фізичний аналіз ТС  

 

3 Т3 Задачі синтезу технічних систем 

1. Сіткові моделі синтезу ТС  
2. Синтез фізичних принципів дії ТС  

3. Структурно – енергетичний синтез ТС  

4. Комплексний метод синтезу ТС  

5. Параметричний метод синтезу ТС  

 

4 1 

4 Т4 Дослідження та приймання рішення  
1. Побудова математичних моделей ТС  

2. Стратегія оптимізаційного дослідження ТС  

3. Методи рішення задач багатокритеріальної оптимізації  

4. Методологія і методи системного ієрархічного вибору 

конкурентоздатних рішень  

 

4 1 

Разом: 14 2 

ПРИМІТКА: Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального 

процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним 

керівництвом викладача. 

 

Самостійна робота 

№  

п/п  
Назва теми  

 

Кількість  

годин  

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

1  Історія ідей системного аналізу  7 7 

2  Постанова задач аналізу, синтезу, виміру  7 7 

3  Функціонально – вартісний аналіз ТС  7 10 

4  Морфологічний аналіз ТС  7 10 

5  Функціонально – фізичний аналіз ТС  7 10 

6  Сіткові моделі синтезу ТС  7 10 

7  Синтез ФПД ТС  7 10 

8  Структурно – енергетичний синтез ТС  7 10 

9  Комплексний метод синтезу ТС  7 10 

10  Параметричний метод синтезу ТС  7 10 

11  Побудова математичних моделей ТС  7 10 

12  Стратегія оптимізаційного дослідження ТС  7 10 

Всього годин  

 
84 114 

 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів 

загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні 

майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

оцінювання дисципліни 

ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 1,0 14 7 

Практичні 

заняття 
1,5 22 33 

Самостійна 

робота 
2 2,5 5,0 

Модульна 

контрольна 

робота* 

15 1,0 15,0 

Індивідуальні 

завдання 
- - - 

Разом: 60 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Здобувач вищо освіти допускаєть до підсумкрвого контролю 

за умови здачі або захисту звітів по лабораторним роботам та 

успішного виконання розрахунково-графічних робіт. 

Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів враховує види занять, які згідно з програмою 

навчальної дисципліни передбачають лекційні, лабораторні 

заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 

контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, лабораторних занять і 

оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 

балів;); 

- підсумковий/семестровий контроль, що проводиться 

у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку 

навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 

проводиться в таких формах: 

- активна робота на лекційних заняттях; 

- активна участь у виконанні лабораторних робіт; 

- активна участь у дискусії та презентації матеріалу 

на лабораторних заняттях, захисту звіту по лабораторній 

роботі; 

- експрес-опитування. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у 

формі семестрового екзамену. Семестровий екзамен – форма 

оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного та 



практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 

студентів. 

Оцінювання знань студента під час лабораторних 

занять проводиться за накопичувальною 100-бальною 

системою за такими критеріями: 

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології 

проблем, що розглядаються; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу 

навчальної дисципліни; 

-  ознайомлення з рекомендованою літературою, а 

також із сучасною літературою з питань, що розглядаються; 

-  вміння поєднувати теорію з практикою при 

розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні 

розрахунків у процесі виконання завдань, винесених на 

розгляд в аудиторії; 

-  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки; 

-  арифметична правильність виконання завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним завданням 

ставиться за умови відповідності індивідуального завдання 

студента або його усної відповіді всім зазначеним критеріям. 

Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів. 

При оцінюванні індивідуальних завдань увага також 

приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі 

виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального 

процесу. Якщо якась із вимог не буде виконана, то бали будуть 

знижені. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 

оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: 

глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння робити 

обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння 

знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 

систематизацію та обробку, самореалізація на лабораторних 

заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі 

проведення семестрового екзамену. 



Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і 

передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування 

студентами компетентностей. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між 

окремими розділами, здатності творчого використання 

накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 

певної проблеми навчальної дисципліни тощо. В умовах 

реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 

засвоєння студентом компетентностей, що передбачені 

кваліфікаційними вимогами.  

Студент не може бути допущений до складання 

екзамену, 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. Після екзаменаційної сесії 

декан факультету видає розпорядження про ліквідацію 

академічної заборгованості. У встановлений термін студент 

добирає залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової/семестрової перевірки 

успішності, дорівнює або перевищує 60. Результат 

семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна 

кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 

24 бали) і проставляється у відповідній графі екзаменаційній 

"Відомості обліку успішності". 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

екзамену, та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за 

семестр складає: "60 і більше балів – «задовільно»", "59 і 

менше балів – «не задовільно»" та заноситься у екзаменаційну 

"Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У 

випадку отримання менше 60 балів студент обов'язково 

складає екзамен після закінчення екзаменаційної сесії у 

встановлений деканом факультету термін. 

У випадку повторного отримання менше 60 балів декан 

факультету призначає комісію у складі трьох викладачів на 

чолі із завідувачем кафедри та визначає термін перескладання 

екзамену, після чого приймається рішення відповідно до 

чинного законодавства. 

 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 



виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

РН5 

Приймати обґрунтовані управлінські рішення для забезпечення 

прибутковості підприємства  

 

РН 6 
 

Приймати ефективні рішення стосовно форм і методів управління 

інженерними системами в АПК  

 

РН 7 

Планувати наукові та прикладні дослідження, обґрунтовувати вибір 

методології і конкретних методів дослідження  

 

РН 8 

Створювати фізичні, математичні, комп’ютерні моделі для вирішування 

дослідницьких, проектувальних, організаційних, управлінських та 

технологічних задач  

 

РН 10 

Приймати ефективні рішення щодо складу та експлуатації комплексів 

машин  

 

 

7. Пререквізити 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: - цілі та критерії професійної діяльності, пріоритети в системі виробничих 

цінностей та їх динаміку;  

- основні принципи аналізу виробничих ситуацій і систем;  

- принципи формулювання задач, основні методи обгрунтування інженерних рішень і 

стратегій;  

- методи колективного вирішення виробничих задач, принципи взаємодії спеціалістів;  

- функції автоматизованого робочого місця (АРМ) інженера.  

 

вміти: - володіти термінологією дисципліни;  

- володіти термінологією дисципліни;  

- класифікувати та аналізувати технічні проблеми;  

- бачити та грамотно ставити задачі з вирішення технічних проблем;  

- складати і аналізувати детерміновані та стохастичні моделі технологічних (технічних) 

систем;  

- виконувати функціональний, технічний та структурно – патентний аналізи тощо;  

 

8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf


Методичне забезпечення 
 

1. Тимчасова типова програма навчальної дисципліни, затверджена в 2010 р.  

2. Робоча програма дисципліни  

3.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  

4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи  

5.Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання  

6. Програмні питання для підготовки студентів до іспитів  

7. Матеріали для тестового і екзаменаційного підсумкового контролю знань 
 

11. Рекомендована література 
 

Основна 

 
1. Водяницький Г.П. Лекції з курсу «Аналіз технологічних систем». – Житомир, 2007. – 48 с.  

2. Водяницький Г.П. Лекції з курсу «Основи технічної творчості». – Житомир, 2008. – 50 с.  

3. Водяницький Г.П. Функціонально – вартісний аналіз. Лекція. – Житомир, 2007. – 47 с.  

4. Гмошинський В.Г., Флиорент Г.И. Теоретические основы инженерного прогнозирования. – 

М.: Наука, 1973. – 304с.  

5. Дж. Диксон. Проектирование систем, изобретательство, анализ и принятие решений. – М.: 

1969. – 440 с.  

6. Дж. Мартино. Технологическое проектирование. – М.: Прогресс, 1977. – 592 с.  
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1985. – 215 с.  

8. Войтов А.Г. Техника (общая теория). – М.: Маркетинг, 2001. – 236 с.  

9. Гамрат – Курек Л.И. Экономика инженерных решений в машиностроении. – М.: 

Машиностроение, 1986. – 256 с.  

10. Добров Г.М. Прогнозирование в науке и технике. – М.: 1977. – 208 с.  

11. Чуев Ю.В., Михайлов Ю.Б. Прогнозирование в военном деле. – М.: Военздат. 1975. – 279 

с.  

12. Реклейтис Г., Рейнвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. В 2-х Кн. Перевод с 

английского – М.: Мир, 1986. – 350 с. и 320 с.  

13. Хубке В. Теория технических систем: Перевод с неметкого – М.: Мир, 1987. – 208 с.  

14. Нагірний Ю.П. Обгрунтування інженерних рішень. – К.: Урожай, 1994. – 216 с.  

15. Автоматизация поискового конструктирования / А. И. Половинкин, Н.К. Бобков, Г.Я. Буш 

и др.: под. редакцией А.И. Половинкина. – М.: Радио и свіязь, 1981. – 344 с.  

16. Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный аналіз. Перевод с польського – 

М.: Мир, 1981. – 456 с.  

17. Голдовский Б.И., Вайнерман М.И. Рациональное творчество. М.: Речной транспорт, 1990. 

– 120 с.  

18. Голдовский Б.И., Вайнерман М.И. Комплексный метод поиска решений технических 

проблем. – М.: Речной транспорт, 1990. – 112 с.  

19. Глазунов В.Н. Параметрический метод разрешения противоречий в технике. – М.: Речной 

транспорт, 1990. – 150 с.  
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1990. – 110 с.  

2.  Половинкин А.И. Теория проектирования новой техники: закономерности техники и их 

применения. – М.: Информэлектро, 1991. – 104 с.  

 

 




