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1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 
програми дисципліни «Основи теорії масового обслуговування» та «Методичних 
вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 
дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 2.1.Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 1  

№ 
пор. 

 
Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції Лабора-
тор. роб СРС 

1 2 3 4 5 6 
5 семестр 

Модуль №1 «Багатоканальні системи масового обслуговування» 
1.1 Базові принципи моделювання систем 

масового обслуговування. 
4 2 - 2 

1.2 Класифікація і коротка характеристика 
складових систем масового 
обслуговування. 

5 2 - 3 

1.3 Визначення та класифікація імовірнісних 
процесів в системах масового 
обслуговування. 

5 2 - 3 

1.4 Структура каналів обслуговування. 5 2 - 3 
1.5 Одноканальна система масового 

обслуговування. 
7 2 2 3 

1.6 Багатоканальна система масового 
обслуговування. 

7 2 2 3 

1.7 Методика визначення у моделі можливих 
моментів відмов каналів та часу їх 
відновлення. 

7 2 2 3 

1.8 Відмінності у алгоритмах моделювання 
даних систем від алгоритмів 
моделювання стандартних СМО. 

6 2 2 2 

1.9 Домашнє завдання 8 - - 8 
1.10 Модульна контрольна робота №1 4 2 - 2 

Усього за модулем №1 58 18 8 32 
Модуль №2 «Оптимізація систем масового обслуговування» 

2.1 Характеристика часткових випадків 
організації систем масового 
обслуговування. 

7 2 2 3 

2.2 Формування структури технічного 
процесу як системи масового 
обслуговування. 

7 2 2 3 

2.3 Класифікація потоку заявок та 
визначення функцій каналів 
обслуговування. 

5 2 - 3 

2.4 Формалізація процесів у системах 
масового обслуговування. 

7 2 2 3 
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2.5 Часткові випадки формалізації процесів у 
СМО в залежності від їх конфігурації. 

7 2 2 3 

2.6 Правила підготовки елементів моделі та 
ввід її параметрів. 

6 2 1 3 

2.7 Основні напрямки оптимізації СМО. 4 2 - 2 
2.8 Модульна контрольна робота №2 4 2 - 2 

Усього за модулем №2 47 16 9 22 
Усього за 5 семестр 105 34 17 54 

Усього за навчальною дисципліною 105 34 17 54 
 

2.1. 1. Домашнє завдання 
Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується у п’ятому семестрі, 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з 
метою поглиблення знань теорії і надбання практичних навичок вибору 
прикладних математичних методів, розрахунку оптимізації процесів, що 
відбуваються у технічних та виробничо-технологічних системах, складання графів 
різних систем з метою дослідження складних систем,  аналізу і синтезу 
різноманітних систем на базі методів  теорії масового обслуговування. 

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання ДЗ – до 8 годин самостійної роботи. 
 

     3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Ложковський А.Г. Теорія масового обслуговування в телекомунікація. 

– Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2010. – 112с. 
3.1.2. Карташевский В.Г. Основы теории массового обслуживания: учебник 

для вузов. – М: Горячая линия – Телеком, 2013. – 132. 
3.1.3. Саакян Г.Р. Теория массового обслуживания: текст лекций. – Шахты: 

ЮРГУЭС, 2006. – 28 с.  
3.1.4. Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем: учеб.пособ. – 

СПб: СПбГУ ИТЬО, 2009. – 363 с. 
3.1.5.  Миллер Б. М., Панков А. Р. Теория случайных процессов в примерах 

и задачах - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 
3.1.6. Карташевский В.Г., Киреева Н.В., Чупахина Л.Р. Задачник по курсу 

основы теории массового обслуживания: учебное пособие/ В.Г. Карташевский, 
Н.В. Киреева, Л.Р. Чупахина. – Самара: ПГУТИ, 2017. – 121 с. 

Додаткові рекомендовані джерела 
3.1.7. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории 

сложных систем. – М.: Наука, 1973. – 439 с. 
3.1.8. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового 

обслуживания. - М.: Наука, 1987. – 336 с. 
3.1.9. Кениг Д., Штойян Д. Методы теории массового обслуживания. - М.: 

Радио и связь, 1981. – 128 с. 
3.1.10. Саульев В.К. Математические модели теории массового обслуживания. 

- М.: Статистика, 1979. - 96 с. 
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3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 
методичних матеріалів до ТЗН 

№ 
по
р. 

Назва 
Шифр тем за 
тематичним 

планом 
Кількість 

1. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
робіт 

1.5-1.8,  
2.1-2.2, 2.4-2.6 

5 примірників для 
кожного практичного 
завдання та їх електронні 
версії 

2. Методичні рекомендації 
до виконання домашнього 
завдання 

1.9 електронна версія 

 
4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

       НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

5 семестр 
Модуль №1 Модуль №2 Мах 

кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість балів 

Виконання та захист 
лабораторної роботи:  
(4 бали х 4 роботи) 

 
 

16 
(сумарне) 

Виконання та захист 
лабораторної роботи: 
(6 балів х 5 робіт0 

 
 

30 
(сумарне) 

 

Виконання домашнього 
завдання 

14 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №1 студент 
має набрати не менше 19 балів. 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 20 балів. 
Виконання МКР №1 16 Виконання МКР №2 12 

Усього за модулем 
№1 

46 Усього за модулем 
№2 

42 

Семестровий диференційований залік 12 
Усього за 5 семестр 100 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за 
них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Оцінка в балах 

Виконання та захист 
лабораторної  

роботи: 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи 

Виконання 
та захист 

домашнього 
завдання 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

4 6 15-16 11-12 13-14 Відмінно 
3 5 12-14 9-10 11-12 Добре 

2,5 4 10-11 7-8 9-10 Задовільно 
менше 2,5 менше 4 менше 10 менше 7 менше 9 Незадовільно 
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4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 
відомості модульного контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 
підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою 
заноситься до відомості модульного контролю. 

 
Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  
в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною шкалою 
42-46 38-42 Відмінно 
35-41 32-37 Добре 
28-34 25-31 Задовільно 

менше 28 менше 25 Незадовільно 
4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить 

підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за 
національною шкалою (табл. 4.4). 

 
Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 
рейтингової оцінки в балах оцінкам за 

національною шкалою 

 Відповідність залікової рейтингової 
оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 
Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною 

шкалою  Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
національною шкалою 

79-88 Відмінно  12 Відмінно 
66-78 Добре  10 Добре 
53-65 Задовільно  8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  - - 
4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у 

балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки 
за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

 
Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  
оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок) 

82-89 

Добре 

В Дуже добре 
(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 

67-74 Задовільно D Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 
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60-66 Е Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

FХ Незадовільно 
(з можливістю повторного складання) 

1-34 F Незадовільно 
(з обов'язковим повторним курсом) 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 
залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 
навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом одного 
семестру, дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 
диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 
Дата  

видачі П.І.Б. отримувача Підпис 
отримувача Примітки 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 
ознайомленої 

особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     

(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- 
ваного 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     

 
 


