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Оригінальність 

дисципліни 

Передбачає комплексне формування здатності до створення моделей 
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Чому дисципліна 

для мене є 
важливою/корисною/ак
туальною? 

Спрямовує майбутнього доктора філософії на подальшу наукову 

діяльність, самостійне проведення досліджень у сфері 

забезпечення військ (сил), що передбачає комплексне формування 

здатності до створення моделей управління процесом забезпечення 

військ (сил) з використанням фізичних, математичних моделей та 

комп’ютерних технологій. 
  

https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
mailto:kurttimur@ukr.net.


Які знання я 

отримаю? 

Знання аналізу і синтезу систем забезпечення за видами забезпечення 

військ (сил) та математичних методів наукових досліджень у сфері 

забезпечення військ (сил). 
  

Які вміння я 

розвину? 

Уміння використовувати методи, методики, закони і принципи 
системного аналізу та дослідження операцій під час створення 
моделей управління процесом забезпечення військ (сил) з 
використанням фізичних, математичних моделей та комп’ютерних 
технологій.  

  

Що мене очікує? Вивчення теоретичних і методологічних засад аналізу і синтезу 

систем забезпечення за видами забезпечення військ (сил) та 

математичних методів наукових досліджень у сфері забезпечення військ 

(сил). 
Навчання спрямоване на формування компетентностей на тлі 
власного дисертаційного дослідження із виконанням 
індивідуальних завдань за напрямком дисертації. 

  

Якого результату я 
досягну? 

Сформованість загальнонаукових компетентностей пов’язаних із 

здатністю розробляти, удосконалювати та досліджувати 

концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і 

систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань 

та створювати інноваційні продукти у сфері забезпечення військ 

(сил) та дотичних міждисциплінарних напрямах.  
  

Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

У процесі наукової діяльності у вищих військових навчальних 
закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти 
та наукових установах. 

  

Зміст навчальної 

дисципліни 

Вступ Місце, об’єкт , фокус навчальної дисципліни 

Тема 1. Основні методи аналізу і синтезу систем забезпечення за 

видами забезпечення військ (сил). 

Тема 1. Заняття 1. Загальні відомості про системний аналіз і 

дослідження операцій. 

Тема 1. Заняття 2. Завдання та сутність процесу моделювання. 

Тема 1. Заняття 3. Характеристика фізичного моделювання. 

Тема 1. Заняття 4. Завдання досліджень операцій.  

Тема 2. Математичні методи наукових досліджень у сфері 

забезпечення військ (сил). 
Тема 2. Заняття 1. Елементи теорії ймовірностей i математичної 

статистики. Статистична оцінка числових характеристик 

стохастичних величин. 

Тема 2. Заняття 2. Елементи теорії математичного планування 

експерименту. 

Тема 2. Заняття 3. Елементи теорії стохастичних процесів. 

Тема 2. Заняття 4. Елементи теорії масового обслуговування. 

Тема 2. Заняття 5. Елементи теорії оптимальних рішень. 

Екзамен. 
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«Правила гри» Основними видами занять з дисципліни є лекції, групові та 

семінарські заняття. 

Механізм реалізації кінцевої мети, досягнення необхідного 

рівня знань та сформованості вмінь ґрунтується на використанні 

індивідуального підходу до навчання кожного окремого здобувача, 

мотивованого спонукання здобувачів до спроби самостійного 

вирішення поставлених завдань, які пропонуються викладачем, 

виконання індивідуальних есе під час самостійної підготовки.  

Теоретична підготовка здобувачів базується на знанні законів, 

закономірностей, принципів, методів та методик дослідження 

операцій під час створення моделей управління процесом 

забезпечення військ (сил) з використанням фізичних, 

математичних моделей та комп’ютерних технологій.  

На лекціях-дисусіях (лекціях-бесідах) здобувачам даються 

систематизовані основи наукових знань з питань аналізу і синтезу 

систем забезпечення за видами забезпечення військ (сил) та 

математичних методів наукових досліджень у сфері забезпечення військ 

(сил). 
Практична підготовка здобувачів здійснюється на групових 



заняттях у контексті проведення здобувачами власних наукових 

досліджень. 

Самостійна робота здобувачів є основним засобом засвоєння 

навчального матеріалу навчальної дисципліни. Вона здійснюється 

з метою відпрацювання та засвоєння визначеного навчального 

матеріалу; закріплення та поглиблення знань та практичних умінь; 

виконання індивідуальних завдань (есе) з навчальної дисципліни; 

підготовки до майбутніх занять і контрольних заходів; формування 

у здобувачів культури розумової праці, самостійності та ініціативи 

у пошуку та набутті знань. 

Контроль знань є складовою частиною освітнього процесу і 

органічно взаємопов‘язаний з засвоєнням навчального матеріалу та 

формуванням компетентностей здобувачів. 
Поточний контроль є органічною частиною освітнього процесу й 

проводиться в рамках встановлених видів навчальних занять по 

дисципліні: на лекціях, семінарських і групових заняттях. Він може 

здійснюватися за такими формами: усна співбесіда за матеріалами 

розглянутої теми на початку наступної лекції, з оцінкою відповідей 

ад’юнктів (протягом 10-15 хвилин); письмове фронтальне опитування 

ад’юнктів на початку чи в кінці лекції (протягом 10-15 хв). Відповіді 

перевіряються та оцінюються викладачем у поза лекційний час. 

Контрольні запитання готуються заздалегідь на окремих аркушах, на 

яких ад’юнкти пишуть відповіді; практична перевірка знань на 

практичних заняттях; письмова перевірка у вигляді контрольних робіт; 

домашні завдання (есе). 

Екзамен здійснюється наприкінці вивчення навчальної 

дисципліни у вигляді тестування за закритими або відкритими 

(письмової контрольної роботи) тестами. 

Ад’юнкт допускається до екзамену, якщо він до початку 

екзамену ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, які 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 

Оцінювання результатів диференційованого заліку 
здійснюється за 100-бальною шкалою, за шкалою ЄКТС та 
національною шкалою 

  

Додатково Детальнішу інформацію про “Основи моделювання у сфері  
забезпечення військ (сил)” наведено в робочій програмі 
навчальної дисципліни 

 

 


