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1. Анотація до курсу
Основними завданнями вивчення дисципліни «Системний аналіз» є навчання студентів системного сприйняття подальших дисциплін
навчального плану, а також суміжних напрямів і спеціальностей підготовки; надати студентам знання з методології системного підходу і
навички застосування системних уявлень при вирішенні задач аналізу і синтезу різноманітних, у тому числі, великих технічних (людиномашинних) систем.
2. Мета та цілі курсу
Метою викладання навчальної дисципліни – є формування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання
системного підходу, його принципів та методів у дослідженні та проектуванні інформаційних систем
3. Результати навчання
- із опису предметної області і задач, що розв’язуються, приймати рішення щодо застосування того або іншого методу обробки даних;
- використовувати можливості обчислювальної техніки при обробці та аналізі даних експерименту;
- використовувати основні тенденції і напрями розвитку системного аналізу, прийняття рішень і управління в різних областях науки і
техніки, зокрема, в великих обчислювальних мережах;
- застосовувати основні принципи організації системних досліджень;
- реалізувати базові мови та методики програмування, типові програмні продукти, орієнтовані на вирішення наукових, технічних і
проектних задач системного аналізу і управління;
− самостійно застосовувати сучасні методи системного аналізу об’єктів і процесів, дослідження операцій і прийняття рішень;
− опановувати нові методи аналізу і синтезу автоматизованих систем управління об’єктами різного призначення;

− застосовувати методи та засоби інформаційних технологій для вирішення задач системного аналізу і управління в області
комп’ютерних систем та мереж.
4. Обсяг курсу
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5. Ознаки курсу
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б

6. Зміст курсу (список тем)
• Предметна область системного аналізу та теорії систем
• Основні поняття та завдання системного аналізу даних. Тема 2 Основні аспекти розвитку системного аналізу та системного підходу
• Принципи системного підходу.
• Моделювання в системному аналізі.
• Фізичне та логічне моделювання інформаційних систем
• Системотехнічні аспекти проектування інформаційних систем
• Методології та методи системного аналізу та проектування інформаційних систем.
• Метод аналізу ієрархій.
• Системи підтримки прийняття рішень
• Прийняття рішень за умов нечіткої вихідної інформації

7. Навчальний графік
дисципліни «Системний аналіз»
для магістрів спеціальності 126 Інформаційні системи та технології
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Х – наявність консультації;
МК – модульний контроль;
ПК – підсумковий контроль.
8. Система оцінювання та вимоги
Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни ««Системний аналіз»», є сумою балів за виконання практичних
завдань та самостійну роботу плюс бали, отримані під час іспиту. Впродовж семестру студент за виконання завдань отримує – 50 балів під
час складання ІІ модулів і 50 – балів за іспит.
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