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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна  

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

12 – «Інформаційні 

технології» 

 

 

Нормативна 

 

 

Спеціальність  

122 – «Комп’ютерні 

науки» 

Модулів – 1 

Освітньо-професійна 

програма 

«Інформаційні 

управляючі системи та 

технології» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й – 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання__РГ_____ 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

10-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,8 

самостійної роботи 

студента – 5,6 

Освітній ступінь: 

«Магістр» 

24 год. – 

Лабораторні 

26 год. – 

Самостійна робота 

100 год. – 

Вид контролю: 

іспит – 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50/100. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Імітаційне моделювання 

виробничих процесів» є придбання знань, навичок та умінь застосування методів і 

засобів імітаційного моделювання у бізнесі, науці та технологіях для подальшого 

використання в задачах дослідження, моделювання та створення складних систем. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Імітаційне моделювання 

виробничих процесів» є ознайомлення студента з основними проблемами, 

принципами, правилами, методами, підходами, специфікою та засобами що 

використовуються при імітаційному моделювання виробничих процесів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- загальні відомості про системи масового обслуговування; 

- суть методу імітаційного моделювання; 

- принципи створення моделюючих алгоритмів та імітаційних моделей; 

- основні етапи імітаційного моделювання; 

- принципи розробки, формалізації та програмування імітаційних моделей; 

- синтаксис мови моделювання GPSS; 

- основні підходи, що використовуються при написання програм GPSS; 

- принципи моделювання обчислювальних та операційних систем; 

- підходи до тестування, перевірки адекватності, верифікації та валідації 

моделей; 

- технології постановки; 

вміти: 

- формулювати проблему та визначати мету імітаційного моделювання; 

- Розробляти концептуальну модель об’єкту моделювання; 

- формалізувати імітаційну модель; 

- реалізовувати (програмувати) на мові GPSS імітаційну модель; 

- моделювати обчислювальні, операційні та інші системи; 

- інтерпретувати результати імітаційного моделювання; 

- проводити експерименти на імітаційній моделі. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Загальні теоретичні питання імітаційного 

моделювання 

Тема 1 Вступ 

1. Введення до дисципліни. 

2. Структура і зміст дисципліни. 

3. Термінологія, що використовується в курсі. 

 

Тема 2 Початкові відомості системи масового обслуговування 

1. Поняття системи масового обслуговування.  

2. Основні характеристики СМО.  

3. Системи з одним та декількома пристроями обслуговування. 

4. Багатоканальні пристрої. 

5. Основи дискретно-подійного моделювання СМО. 

 

Тема 3 Сутність методу імітаційного моделювання 

1. Метод імітаційного моделювання та його особливості.  

2. Статичне та динамічне представлення системи, що моделюється.  

3. Поняття про модельний час. Механізм обліку модельного часу.  

4. Дискретні та неперервні імітаційні моделі.  

5. Моделюючий алгоритм. 

5. Імітаційна модель.  

6. Проблеми стратегічного та тактичного планування імітаційного  

      експерименту.  

7. Направлений обчислювальний експеримент на імітаційній моделі. 

8. Загальна технологічна схема імітаційного моделювання. 

9. Можливості та область використання імітаційного моделювання. 
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Тема 4 Технологічні етапи створення та використання імітаційних моделей. 

1. Основні етапи імітаційного моделювання.  

2. Формулювання проблеми та визначення цілей імітаційного 

    моделювання.  

3. Розробка концептуальної моделі об’єкту моделювання.  

4. Формалізація та програмування імітаційної моделі.  

5. Збір та аналіз вихідних даних.  

6. Направлений обчислювальний експеримент на імітаційній моделі. 

7. Аналіз результатів моделювання та прийняття рішень. 

 

Змістовий модуль 2 Практичні питання імітаційного моделювання 

Тема 5 Система моделювання GPSS 

1. Об’єкти. Часи модельного часу.  

2. Типи операторів. Оператори створення та видалення транзактів. 

3. Команди роботи з одно канальними та багатоканальними  

    пристроями. 

4. Реалізація затримки у часі. Команди роботи з чергами.  

5. Команди, які змінюють напрям руху транзактів.  

6. Функції. Стандартні числові атрибути та параметри транзактів. 

7. Перевірка виразів. Використання таблиць.  

8. Блоки керування потоками. 

 

Тема 6 Основи моделювання процесів 

1. Моделювання виробничих процесів.  

2. Моделювання розподільних процесів.  

3. Моделювання процесів обслуговування клієнтів.  

4. Моделювання процесів керування розробками проектів. 
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Тема 7 Моделювання обчислювальних та операційних систем 

1. Моделювання операційних систем.  

2. Моделювання мереж та систем передачі даних.  

3. Моделювання обчислювальних систем.  

4. Проблеми моделювання мереж та обчислювальних систем. 

 

Тема 8 Дослідження властивостей імітаційної моделі 

1. Комплексний підхід до тестування імітаційної моделі.  

2. Перевірка адекватності моделі.  

3. Верифікація імітаційної моделі.  

4. Валідація даних імітаційної моделі.  

5. Оцінка точності результатів моделювання.  

6. Оцінка стійкості результатів моделювання.  

7. Аналіз чутливості імітаційної моделі.  

8. Тактичне планування імітаційного експерименту. 

 

Тема 9 Технологія постановки та проведення направленого 

обчислювального експерименту на імітаційній моделі 

1. Направлений обчислювальний експеримент на імітаційній моделі  

    та його зміст.  

2. Основні цілі та типи обчислювальних експериментів в імітаційному 

моделюванні. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 

лк пр лаб. с.р.  лк пр лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Загальні теоретичні питання імітаційного моделювання 

Тема 1 Вступ 14 2 - 2 10 - - - - - 

Тема 2 

Початкові 

відомості 

системи 

масового 

обслуговування 

14 2 - 2 10 - - - - - 

Тема 3 Сутність 

методу 

імітаційного 

моделювання 

14 2 - 2 10 - - - - - 

Тема 4 

Технологічні 

етапи створення 

та використання 

імітаційних 

моделей 

18 4 - 4 10 - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

60 10 - 10 40 - - - - - 

Змістовий модуль 2 Практичні питання імітаційного моделювання 

Тема 5 Система 

моделювання 

GPSS 

14 2 - 2 10 - - - - - 

Тема 6 Основи 

моделювання 

процесів 

12 2 - - 10 - - - - - 

Тема 7 

Моделювання 

обчислювальних 

та операційних 

систем 

16 2 - 4 10 - - - - - 
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Тема 8 

Дослідження 

властивостей 

імітаційної 

моделі 

18 4 - 4 10 - - - - - 

Тема 9 

Технологія 

постановки та 

проведення 

направленого 

обчислювальног

о експерименту 

на імітаційній 

моделі 

24 4 - 6 14 - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

84 14 - 16 54 - - - - - 

ІНДЗ (КР, РГ, 

к/р): КПф 
- - - - - - - - -  

Семестровий 

контроль:  

іспит 

6 - - - 6 - - - - - 

Усього годин 150 24 - 26 100 - - - - - 

 

Примітки: 

*   − 10 семестр. 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

…    

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

…    

 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
дфн зфн 

1 2 3 4 

 Модуль 1   

1 Розв’язання елементарних задач моделювання методом 

статистичних випробувань та відтворення законів 

розподілу 

4 - 

2 Основні поняття, правила і структура операторів мови 

GPSS. Технологія роботи зі середовищем GPSS 

2 - 

3 Імітаційне моделювання одноканальних систем 

масового обслуговування 

2 - 

4 Імітаційне моделювання багатоканальних систем 

масового обслуговування 

4 - 

5 Оператори зміни напрямку потоків транзактів та 

копіювання транзактів при моделюванні систем 

масового обслуговування 

4 - 

6 Використання функцій в моделях GPSS 4 - 

7 Використання параметрів транзактів в моделях GPSS 6 - 

    

 Усього: 26 - 
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
дфн зфн 

1 2 3 4 

 Модуль 1   

1 Вступ 10 - 

2 Початкові відомості системи масового обслуговування 10 - 

3 Сутність методу імітаційного моделювання 10 - 

4 Технологічні етапи створення та використання 

імітаційних моделей 

10 - 

5 Система моделювання GPSS 10 - 

6 Основи моделювання процесів 10 - 

7 Моделювання обчислювальних та операційних систем 10 - 

8 Дослідження властивостей імітаційної моделі 10 - 

9 Технологія постановки та проведення направленого 

обчислювального експерименту на імітаційній моделі 

14 - 

    

 Усього забезпечення аудиторних занять
*
 50 - 

 Забезпечення індивідуальних завдань - - 

 Забезпечення семестрового контролю 6 - 

 Усього  100 - 

 

Примітка: 

* − кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи. 

 

 

9. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні; методи 

закріплення матеріалу та відповіді на питання, лабораторні роботи. 

 

 

10. Методи контролю 

Контрольні роботи, тестування, усне опитування, реферати, іспит. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Модуль 1 

 

Вид занять Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  

Лекції (відвідування, 

конспект, опитування) 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

Лабораторні роботи 
(виконання, звіт, 

захист) 
2 2 2 2 4 2 2 2 2 20 

Поточний контроль:           

реферат    5     5 10 

опитування    5     5 20 

ін. види  

поточн. контр. 
   10     10 20 

Іспит          20 

Усього:          100 

 

Примітка: 

Т1, Т2, ..., Т9 – теми 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



13 

 

  

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Імітаційне моделювання виробничих процесів» для студентів усіх форм 

навчання за спеціальністю 8.05010101 – «Інформаційні управляючі системи та 

технології». Кременчук: видавничий відділ КрНУ імені Михайла 

Остроградського,  2013.  –  54 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Імітаційне моделювання виробничих процесів» для студентів денної форми 

навчання за спеціальністю 8.05010101 – «Інформаційні управляючі системи та 

технології». Кременчук: видавничий відділ КрНУ імені Михайла 

Остроградського, 2013. – 17 с. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Литвинов В. В. Методы построения имитационных моделей /                   

В. В. Литвинов, Т. П. Марянович. – К. : Наук. Думка, 1991. – 120 с. 

2. Кузьменко В. М. Спеціальні мови програмування. Програмні та 

інструментальні засоби моделювання складних систем : навч. посібник / 

В. М. Кузьменко. – Харків : ХТУРЕ, 2000. – 324 с. 

3. Томашевский В. Н. Имитационное моделирование в среде GPSS /            

В. Н. Томашевский, Е. Г. Жданова. – М. : Бестселлер, 2003. – 416 с. 

4. Томашевский В. Н. Имитационное моделирование средствами системы 

GPSS/РС : учеб. пособие / В. Н. Томашевский, Е. Г. Жданова. – К. : ІЗМН, НТТУ 

КПИ, 1998. – 123 с. 

5. Томашевский В. М. Імітаційне моделювання систем і процесів : 

навчальний посібник / В. М. Томашевский. – К. : ІСДО, 1994. – 124 с. 

6. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS / Т. Шрайбер. – М. : 

Машиностроение, 1980. – 593 с. 
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7. Бусленко В. Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных 

систем / В. Н. Бусленко. – М. : Наука, 1977. – 240 с. 

8. Максимей И. В. Имитационное моделирование на ЭВМ / 

И. В. Максимей. – М. : Радио и связь, 1998. – 232 с.  

9. Новиков О. А. Прикладные вопросы теории массового обслуживания /   

О. А. Новиков, С. И. Петухов. – М. : Сов. радио, 1969 – 400 с. 

10. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка 

данных : справочное изд. / С. А. Айвазян, И. С. Енкжов, Л. Д. Мешалкин. – М. : 

Финансы и статистика, 1983. – 471 с. 

 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. http://www.unicyb.kiev.ua/~boiko/it/new1/galkina_ref/galkina_ref.htm 

2. http://www.mif.pu.if.ua/attachments/article/14/lab_GPSS_el.pdf 

3. http://www.scs.org/ 
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