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Чому дисципліна 

для мене є 

важливою/ 

корисною/ 

актуальною? 

Я отримаю фундаментальні знання з основ воєнно-наукових 

досліджень у галузі інформаційних технологій, оволодіння 

інструментальними засобами дослідження інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних систем військового призначення, 

опаную необхідні вміння і навички, зможу використовувати отримані 

знання у майбутній професійній діяльності. 

  
Які знання я 

отримаю? 

Знання і глибоке розуміння процесів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах військового призначення. 

Знання теоретичних основ воєнно-наукових досліджень у галузі 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій: основ теорії 

складних систем, системного аналізу, дослідження операцій, теорії 

оцінювання ефективності складних систем військового призначення  

та теорії прийняття рішень. 

Знання планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 

дослідження інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем військового призначення. 

Знання структури та побудови засобів збору, обробки та передачі 

інформації військового призначення з урахуванням останніх світових 

досягнень науки і техніки. 

Знання методів проектування та удосконалення систем інформаційних 

та інформаційно-телекомунікаційних систем військового призначення. 

  
Які вміння я 

розвину? 

Вміння проводити наукові дослідження інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних систем військового призначення. 

Вміння розробляти та удосконалювати методи і науково-технічні 

пропозиції для підвищення ефективності забезпечення військ (сил) за 

допомогою впровадження інформаційних технологій. 

Вміння обґрунтовувати методологічні принципи та методи 

формування вимог до складу інформаційного забезпечення військ 

(сил). 

Вміння розв’язувати науково-прикладні задачі у галузі інформаційні 

технології. 

  
Що мене очікує? Вивчення теоретичних і методологічних основ дослідження складних 

інформаційних систем, системного аналізу, дослідження операцій, 

теорії оцінювання ефективності складних інформаційних систем 

військового призначення. 

  
Якого результату я 

досягну? 

Вивчення матеріалу дисципліни призводить до формування 

фундаментальних теоретичних знань щодо: основ воєнно-наукового 

дослідження інформаційних систем; визначення або вибору 

оптимальної структури алгоритмів функціонування інформаційної 

системи військового призначення. 

  
Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

Під час проведення наукових досліджень. 

Під час обговорення відповідних тем на наукових конференціях, 

семінарах, круглих столах, нарадах, дискусіях, суперечках тощо. 

  
Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1 Теоретичні основи воєнно-наукових досліджень 

інформаційно-телекомунікаційних систем військового 

призначення. 

Л 1/1. Моделювання сучасних інформаційно-телекомунікаційних 



систем військового призначення. 

ГЗ 1/2. Моделі черг в інформаційно-телекомунікаційних системах 

військового призначення. 

ГЗ 1/3. Побудова моделей інформаційно-телекомунікаційних системи 

військового призначення обчислювальних систем. 

ГЗ 1/4. Побудова моделей інформаційних систем військового 

призначення. 

ГЗ 1/5. Методика моделювання ресурсів інформаційних систем 

військового призначення. 

ГЗ 1/6. Підходи щодо побудови моделі розподіленої інформаційно-

телекомунікаційної системи військового призначення. 

ГЗ 1/7. Представлення інформаційно-телекомунікаційної системи 

військового призначення, як експоненціальної стохастичної мережі 

військового призначення. 

ГЗ 1/8. Сіткові моделі інформаційно-телекомунікаційних систем 

військового призначення. 

С 1/9. Проблемні питання побудови математичних моделей 

інформаційно-телекомунікаційних системи військового призначення. 

Тема 2. Теоретичні основи системних досліджень. 

Л 2/1. Системний підхід як методологічна основа дослідження 

складних систем військового призначення. 

ГЗ 2/2. Теоретичні основи теорії розкладів. 

ГЗ 2/3. Розподіл ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних 

системах військового призначення. 

ГЗ 2/4. Моделі оптимального розміщення файлів в інформаційно-

телекомунікаційних мережах військового призначення. 

С 2/5. Проблемні питання побудови моделей дослідження 

інформаційно-обчислювальної системи військового призначення. 
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«Правила гри» З боку викладача:  

− забезпечення потреб та запитів ад’юнктів;  

− подання актуального й необхідного матеріалу;  

− наповнення дистанційного курсу на платформі Moodle;  

− дотримання педагогічної справедливості, норм та принципів 

педагогічної етики, відкритість і щирість у спілкуванні;  

− забезпечення позитивної й творчої атмосфери на навчальних заняттях.  

З боку ад’юнкта:  
− готовність навчатися і змінюватися;  

− відвідування навчальних занять;  

− опрацювання лекційного матеріалу;  

− якісна підготовка до практичних та семінарських занять;  

− доброзичливість, відкритість, щирість, готовність до конструктивної 

критики;  

− оригінальність, креативність, ініціативність;  



− дотримання академічної доброчесності.  

  
Додатково Детальнішу інформацію про “Теоретичні основи воєнно-наукових 

досліджень у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій” 

наведено в робочій програмі навчальної дисципліни 

 


