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Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу сьогодення та зростаюча
складність досліджуваних процесів і явищ вимагають застосування методології
системного аналізу для розв’язання багатьох задач, в тому числі у видавничополіграфічній сфері. На сучасному етапі успіх діяльності виробничих систем
залежить від того, наскільки раціонально й ефективно об’єднані з системністю
мислення людини, інноваційні технології, передові методи досліджень, фінансовий
потенціал, вплив навколишнього середовища тощо. Це обумовлює необхідність
підготовки висококваліфікованих фахівців для видавничо-поліграфічної та
пакувальної галузі, здатних до опрацювання інформації, прийняття правильних
управлінських рішень при розв’язуванні проблем проектування та модернізації
виробництва продукції, діагностики процесів, моделювання та дослідження
технологічних операцій, систем оцінювання якості.
Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток системного мислення,

усвідомлення необхідності застосування системного підходу до завдань управління
та прийняття рішень у видавничо-поліграфічній галузі, до дослідження складних
явищ і процесів у медійних, комп’ютеризовано-видавничих та поліграфічних
технологіях, у забезпеченні діяльності сучасних підприємницьких структур
поліграфічних і пакувальних виробництв.
Ціль дисципліни - засвоєння теоретичних засад системного аналізу та його
методології у дослідженнях систем видавничо-поліграфічних виробництв;
підбирати, обґрунтовувати та складати систему методів для проведення
комп’ютерного моделювання та проектування видавничих, поліграфічних медійних
та пакувальних виробничих систем.
Основні завдання навчальної дисципліни: застосування послідовної реалізації
системного підходу до вирішення проблем у видавничо-поліграфічній галузі
Компетентності
(програмні),
що Соціально-особистісні компетенції:
отримає студент під час вивчення - набуття системного мислення при вирішенні проблемних ситуацій
дисципліни
Загальні та спеціалізовано-професійні компетенції:
- знання етапів розвитку системних уявлень, напрямків системних досліджень,
основних понять, принципів та методів системного підходу;
- освоєння методологічних аспектів системного аналізу; моделювання
технологічних процесів та виробництв;
- вивчення методів отримання та обробки інформації для системного аналізу;
- знання сучасних методів системного аналізу об’єктів і процесів виробництв;
- освоєння методології проектування систем видавничо-поліграфічних та
пакувальних виробництв; дослідження операцій і прийняття рішень;
- застосування системного аналізу до оцінювання якості технологічних
процесів та готової видавничо-поліграфічної і пакувальної продукції
Компетентності (програмні), що
Соціально-особистісні компетенції:
отримає студент після вивчення
- проявляти креативність, формувати і постійно застосовувати системне
дисципліни
мислення
Загальні та спеціалізовано-професійні компетенції:
- уміння застосовувати методологію та методи системного аналізу до
вирішення проблем видавничо-поліграфічних, медійних та пакувальних
виробничих систем протягом їх життєвого циклу;

умінням самостійно опановувати нові методи та технології аналізу складних
ієрархічних систем видавничо-поліграфічної галузі;
- уміння проводити декомпозицію, аналіз і синтез систем;
- уміння проектувати складні ієрархічні системи; застосовувати аналітичний
та синтетичний підходи до моделювання і проектування об’єктів та
видавничо-поліграфічних систем;
- організувати збір інформації для системного аналізу при модернізації
виробництва, оцінюванні якості процесів та продукції
Професійна та побутова діяльність
ефективне застосування системного підходу до вирішення культурно-політичних,
соціально-економічних, технічних та інших проблем життєздатності систем
видавничо-поліграфічної галузі у майбутній професійній діяльності.
Тема 1. Загальна характеристика теорії систем і системного аналізу.
Тема 2. Основні етапи та методи системного аналізу.
Тема 3. Класифікація систем
Тема 4. Особливості функціонування систем.
Тема 5. Життєвий цикл систем у видавничо-поліграфічній галузі.
Тема 6. Методологія системного аналізу при дослідженні систем комп’ютерновидавничих, поліграфічних медійних та пакувальних технологій
Тема 7. Класифікація моделей та методів моделювання систем
Тема 8. Застосування системного підходу в інженерно-технологічному
забезпеченні видавничо-поліграфічних виробництв
Тема 8. Інформаційне забезпечення системного аналізу.
Тема 9. Системний аналіз як основа теорії прийняття управлінських рішень.
Теми практичних занять
1. Засади загальної теорії систем
2. Особливості організації систем ( на прикладі видавничо-поліграфічних систем).
3. Основні поняття системного аналізу
4. Методи системного аналізу
5. Особливості функціонування систем
6. Життєвий цикл систем
7. Інформаційне забезпечення системного аналізу
-

Сфера реалізації набутих компетенцій в
майбутній професії
Зміст програми (основні теми)

Система оцінювання студента

Література предмету (до 5 позицій)

Технічне та програмне забезпечення

8. Моделювання систем
9. Застосування системного аналізу для вирішення задач управління системами
виробництв видавничо-поліграфічної та пакувальної продукції
Загальна підсумкова оцінка з курсу виставляється шляхом накопичення балів за
результатами всіх видів контролю знань. Підсумкова оцінка заноситься у відомість
обліку поточної і підсумкової успішності з урахуванням критеріїв оцінки знань
студентів за 100-бальною шкалою, в тому числі 60 балів – поточний контроль, 40 балів –
модульний контроль.
Організація поточного контролю знань студентів передбачає виконання
студентами завдань за кожною темою у формі усної відповіді, практичного завдання,
тестів теоретичного і прикладного характеру.
Модульні контрольні роботи проводяться за змістовим модулем І «Основні
засади теорії систем і системного аналізу» та змістовим модулем ІІ
«Системотехнічні аспекти проектування видавничо-поліграфічних систем та
оцінювання їх якості» після вивчення, у тому числі і самостійного, всіх тем
кожного змістовного модуля.
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