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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни. 
1. Автоматизовані системи управління технологічними процесами і 
об’єктами 
2. Електромеханіка та системи автоматизації. 
3. Вища математика. 
4. Теоретичні основи електротехніки. 
5. Інформатика та комп’ютерні технології. 

Успішне освоєння курсу дозволяє успішно скласти державний іспит з 
ППМПН. 

 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен. 
 

Знати. 
1. Характеристику інформації, як об'єкта використання в ІУС, основні 

риси і сутність процесу інформаційного управління процесами і об’єктами, техноло-
гію реалізації інформаційних процесів. 

2. Загальну схему процесу прийняття управлінських  рішень, класифіка-
цію задач прийняття рішень в ІУС. 

3. Застосування елементів теорії ігор в процесі прийняття управлінських 
рішення. 

4. Методи оцінки ефективності використання систем управління. 
5. Застосування теорії масового обслуговування для розв'язання  задач 

оптимізації інформаційного процесу обробки даних. 
6. Особливості побудови, типовий склад та структуру комплексів техніч-

них засобів ІУС. 
7. Наукові і технічні аспекти застосування ІТ при  побудові інтелектуаль-

них систем управління. 
8. Загальні положення про використання інформаційних технологій за-

безпечення безпеки підприємства. 
9. Загальні положення про використання інформаційних технологій ке-

рування персоналом підприємства. 
10. Подання знань в ІУС при реалізації ІТ. 
 

Вміти. 
1. Будувати  моделі процесів, що протікають у ІУС. 
2. Будувати моделі структур ІУС.  
3. Розраховувати, досліджувати та оптимізувати характеристики підсис-

тем ІУС. 
4. Застосовувати математичні методи розв'язання  задач оптимізації ін-

формаційного процесу, що реалізується при  функціонуванні ІУС. 
5. Застосувати елементи теорії масового обслуговування, теорії ігор та 

теорії прийняття рішень для вирішення задач моделювання та оптимізації процесу 
виробки управляючих впливів ІУС. 
 



Володіти. 
1. Методами побудови моделей процесів та структур ІУС. 
2. Математичними методами розв'язання задач оптимізації інформацій-

ного процесу, що реалізується при  функціонуванні ІУС. 
3. Методами теорії масового обслуговування, теорії ігор та теорії прийн-

яття рішень. 
 

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1. Загальні положення інформаційних технологій. 
Тема 1.  Загальні положення інформаційних технологій. Типи завдань та 

класифікація ІУС, що реалізують ІТ. 
Тема 2.   Математичні методи розв'язання  задач оптимізації інформаційного 

процесу, що реалізується при  функціонуванні ІУС. 
Змістовний модуль 2. Математичні методи створення і оптимізації структури 

ІУС, що реалізує  інформаційні технології. 
Тема 3. Застосування теорії масового обслуговування для опису інформа-

ційного процесу обробки даних в ІУС. 
Тема 4.  Застосування елементів теорії прийняття рішень в інформаційному 

процесі виробки управляючих впливів в ІУС. 
Тема 5.  Застосування елементів теорії ігор в інформаційному процесі виро-

бки управляючих впливів в ІУС. 
Тема 6.  Техніко-економічна оцінка ефективності використання ІТ в ІУС. 

 
Модуль 2 

Змістовний модуль 3. Особливості побудови комплексу технічних засобів 
ІУС.   

Тема 7 . Типи і класифікація ІУС. Склад ІУС. Призначення основних компо-
нентів системи.  

Тема 8 Інформаційна (комп'ютерна) мережа ІУС. 
Тема 9.   Загальна характеристика технічних засобів, що  використовуються 

ІУС при реалізації інформаційних  технологій. 
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