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1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

 Кількість кредитів/год. 5/150   

 Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 72   

 лекційні заняття, год. 36   

 семінарські заняття, год.    

 практичні  заняття, год. 36   

 лабораторні заняття, год.    

 Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 78   

 контрольні роботи, к-сть/год.    

 розрахункові (розрахунково-графічні) роботи, к-сть/год.    

 індивідуальне науково-дослідне завдання, к-сть/год.    

 підготовка до навчальних занять та контрольних заходів, год. 78  

 Екзамен 1  

 Залік   

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

денної форми навчання – ______48 %_______; 

заочної форми навчання – _______________. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни   

Метою вивчення дисципліни є опанування сучасних методів та засобів моделювання в нау-

кових дослідженнях видавничо-поліграфічних процесів. Курс проводиться українською мовою. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни   

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати 

такі результати навчання (необхідно сформулювати 6–8 результатів навчання): 

1. Ознайомитися з основними теоретичними та прикладними засобами моделювання систем. 

2. Оволодіти методами імітаційного моделювання. 

3. Уміти виокремлювати фактори технологічних процесів та відтворювати зв’язки між ними 

за допомогою семантичних мереж. 

4. Оволодіти математичними методами ранжування факторів ; 

5. Уміти синтезувати моделі факторів впливу на якість реалізації технологічних процесів;  

6. Уміти здійснювати оптимізацію моделей на підставі матриць попарних порівнянь та шкали 

відносної важливості об’єктів. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток в аспірантів відповідних 

компетентностей: 

загальних: 

  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

  Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 
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фахових:  

 Знати концепції комп’ютерної реалізації моделей предмету дослідження на основі алго-

ритмічного, структурного, об’єктно-зорієнтованого, компонентного, аспектно-орієнтова-

ного, сервіс-орієнтованого, мультиагентного та інших сучасних підходів, використову-

вати концепції паралельної обробки інформації. 

 Вміти використовувати, розробляти та досліджувати алгоритми розв’язування задач мо-

делювання об’єктів і процесів інформатизації, задач оптимізації, прогнозування, оптима-

льного керування та прийняття рішень, тощо 

Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати: 

 Здатність формулювати та вирішувати дослідницьке завдання, для вирішення якого уміти 

збирати, опрцьовувати та систематизувати інформацію та формулювати висновки. 

 Здатність демонструвати знання з існуючих методологій та інструментальних засобів 

щодо моделювання, аналізу та оптимізації технологічних процесів та здатність до їх об-

ґрунтованого використання 

 

2.3.  Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін 

№ 

з/п 

Попередні 

навчальні дисципліни 

Супутні і наступні 

навчальні дисципліни 

1  Вища математика 

2  Системний аналіз 

 

3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Абстрактна модель інформаційної системи зазвичай створюється фахівцем з моделювання, 

який може отримувати знання у потрібній галузі від проектувальників та аналітиків. Модель може 

мати математичний характер (наприклад, системи формування черг, ланцюги Маркова або мережі 

Петрі). Для того щоб вона підлягала аналізу, навіть за допомогою комп'ютера, при її формулюванні 

роблять деякі узагальнення. Програмна реалізація моделі (імітаційне моделювання) здійснюється 

фахівцями з моделювання, які можуть використовувати універсальну мову програмування чи спе-

ціалізовані засоби моделювання. Для цього залучаються програмісти, які є проміжною ланкою між 

аналітиком і особою, що приймає рішення.  

У межах навчального курсу аспіранти ознайомлюватимуться з методами та засобами моде-

лювання в наукових дослідженнях видавничо-поліграфічних процесів. 

 

4. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1. Лекційні заняття 

№ 

п/п 
Назви тем 

Кількість 

годин 

1 Поняття системи. Поняття моделі. Класифікація моделей. Основні види та 

способи моделювання. Методи та задачі моделювання. Системний підхід 

до побудови моделей.  

6 

2 Формальні методи побудови моделей складних систем і процесів. Морфо-

логічна модель інформаційної системи.  

4 

3 Основні поняття теорії аналітичного моделювання. Фізична та формальна 

постановка задачі аналітичного моделювання. Принципи аналітичного мо-

делювання.  

4 

4 Основні поняття теорії імітаційного моделювання. Методи проектування та 

оптимізації імітаційних моделей. Розроблення концептуальної моделі. Роз-

роблення структурної схеми імітаційної моделі та опису процесу її функці-

онування. Програмне забезпечення імітаційного моделювання  

4 

5 Аналіз і синтез у системних дослідженнях. Декомпозиція, агрегування.  6 
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6 Формалізована модель проблеми, системи процесу. Декомпозиція про-

блеми, сценарії, встановлення цілей.  

4 

7 Оцінка адекватності моделі. Прийняття рішень за результатами моделю-

вання. Методи оптимізації та прийняття рішень.  

4 

8 Засоби опису процесів моделювання багатофакторних задач у видавничих 

та поліграфічних процесах. Моделі прогностичного оцінювання якості 

процесу функціонування ІС та реалізації технологічних процесів.  

4 

Усього годин 36 

 

4.2. Практичні заняття 

№ 

п/п 
Зміст (теми) занять 

Кількість 

годин 

1 Побудова структурної схеми основних етапів і процедур технології підго-

тування і випуску книжкових видань. 

2 

2 Побудова структурної схеми основних етапів і процедур технології підго-

тування і випуску електронних видань. 

2 

3 Розроблення функціональної моделі опрацювання текстової та ілюстрати-

вної інформації у системах випуску книжкової продукції. 

2 

4 Розроблення функціональної моделі опрацювання контенту в офісних 

центрах електронних видавництв. 

2 

5 Виокремлення та формалізований опис факторів процесу проектування 

книжкових видань. 

2 

6 Побудова семантичної мережі – моделі зв’язків між факторами якості про-

ектування книжкових видань. 

2 

7 Виокремлення та формалізований опис факторів процесу композиційного 

оформлення книжкових видань. 

2 

8 Побудова семантичної мережі – моделі зв’язків між факторами якості 

композиційного оформлення видань. 

2 

9 Виокремлення та формалізований опис факторів процесу формування 

монтажного спуску книжкових видань. 

2 

10 Побудова семантичної мережі – моделі зв’язків між факторами якості 

формування монтажного спуску книжкових видань. 

2 

11 Виокремлення та формалізований опис факторів процесу плоского офсе-

тного. 

2 

12 Побудова семантичної мережі – моделі зв’язків між факторами якості 

плоского офсетного друку. 

2 

13 Формалізований опис факторів якості проектування електронної книги 

та розроблення графічної моделі зв’язків між ними. 

2 

14 Виокремлення та формалізований опис факторів процесу проектування 

електронної газети. 

2 

15 Побудова моделі зв’язків між факторами якості проектування електрон-

ної газети у вигляді семантичної мережі. 

2 

16 Побудова терм-множини значень факторів якості формування монтаж-

них спусків книжкових видань. 

2 

17 Побудова терм-множини значень факторів якості плоского офсетного 

друку книжкових видань. 

2 

18 Побудова терм-множини значень факторів якості флексографічного 

друку 

2 

Усього годин 36 
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4.3. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Найменування робіт 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 

Побудова матриці досяжності на основі семантичної моделі зв’язків 

між факторами проектування книжкових видань та ітераційних таб-

лиць розрахунку рангів факторів. 

10  

2 

Побудова матриці досяжності на основі семантичної моделі зв’язків 

між факторами композиційного оформлення книжкових видань та 

ітераційних таблиць розрахунку рангів факторів. 

10  

3 

Побудова матриці досяжності на основі семантичної моделі зв’язків 

між факторами формування монтажного спуску книжкових видань та 

ітераційних таблиць розрахунку рангів факторів. 

10  

4 

Побудова матриці досяжності на основі моделі зв’язків між факто-

рами формування електронної презентації та ітераційних таблиць ро-

зрахунку рангів факторів. 

10  

5 

Побудова матриці досяжності на основі моделі зв’язків між факто-

рами якості проектування електронної книги та ітераційних таблиць 

розрахунку рангів факторів. 

10  

6 

Побудова матриці досяжності на основі семантичної моделі зв’язків 

між факторами якості проектування електронної газети та ітерацій-

них таблиць розрахунку рангів факторів. 

10  

7 

Побудова матриці досяжності на основі семантичної моделі зв’язків 

між факторами якості плоского офсетного друку та ітераційних таб-

лиць розрахунку рангів факторів. 

9  

8 

Побудова матриці досяжності на основі семантичної моделі зв’язків 

між факторами якості флексографічного друку та ітераційних таб-

лиць розрахунку рангів факторів. 

9  

Усього годин 78  

 

5. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних занять і має на меті пере-

вірку рівня підготовленості студента до виконання до заняття та виконання конкретної лабораторної 

роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається виклада-

чем, що проводить заняття. 

Модульний контроль проводиться наприкінці кожного змістового модулю за рахунок аудито-

рних занять і має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знань та вмінь, що фор-

мує цей модуль. Модульний контроль реалізується шляхом узагальнення результатів поточного ко-

нтролю знань і проведення спеціальних контрольних заходів. 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ 

 

Максимальна оцінка в балах 

Поточний контроль (ПК) 
Екзаменаційний  

контроль 

Разом за  

дисципліну 

50 50 100 
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Піх І .В. Інформаційні технології моделювання видавничих процесів: навч. посіб. / І. В. Піх, 

В. М. Сеньківський. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. – 220 с. 

2. Сеньківський В.М. Синтез моделей пріоритетного впливу факторів на якість процесу ство-

рення програмного забезпечення мобільних пристроїв / В.М. Сеньківський, Ю.Ф. Петяк // Полігра-

фія і видавнича справа. № 1 (71), Львів : 2016. С. 67-78.  

3. Сеньківський В.М. Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних про-

цесів (Частина 3. Проектування альтернативних варіантів) / В.М. Сеньківський, І.В. Піх, Ю.Ф. 

Петяк, І.В. Калиній // Наукові записки. Наук. техн. зб. Вип. № 2 (53). Львів : УАД, 2016. С. 47-56. 

4. Осінчук О.І., Сеньківський В.М. Оптимізація альтернативних варіантів тематичного плану-

вання книжкових видань. Поліграфія і видавнича справа. № 1 (75), Львів: 2018. С. 61-67.  

5. І.В. Піх, В.М. Сеньківський, О. В. Литовченко, І. В. Калиній. Семантична мережа та модель 

факторів процесу друкування  книжкових видань. Наукові записки. Наук. техн. зб. Вип. № 2 (57). 

Львів: УАД, 2018. С. 36-42.  

6. Сеньківський В.М., Кудряшова А.В., Козак Р.О. Семантична мережа факторів формування 

видавничого портфелю. Поліграфія і видавнича справа. № 2 (76), Львів : 2018. С. 39-45.  

7. Сеньківський В.М. Кудряшова А.В. Формалізоване подання зв’язків між факторами проек-

тування післядрукарських процесів. Поліграфія і видавнича справа. № 1 (77), Львів: 2019. С. 70-77.   
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