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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“АНАЛІЗ СІТКОВИХ МОДЕЛЕЙ”

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: підготовка 
магістрів

Напрям, 
спеціальність, 

кваліфікаційний 
рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

Кількість кредитів,
Відповідних ECTS: 1

Модулів: 1 + ІНДЗ

Загальна кількість 
годин: 30

Шифр та назва галузі:
0403 Системні науки 
та кібернетика 

Шифр та назва 
напряму:
6.040301 Прикладна 
математика.

Обов’язкова

Рік підготовки: 5
Семестр: 9

Лекції (теоретична 
підготовка): 10 год.

Лабораторні: 10 год.

Індивідуальна робота: 10 
год.

Вид контролю: залік

Мета: Ознайомити слухачів із основами сіткового планування, побудови 
сіткових графіків. 
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ПРОГРАМА

Вступ
 Разом із лінійними графіками та табличними розрахунками, сіткові 

методи  планування  знаходять  широке  застосування  при  розробці 
перспективних планів та моделей створення складних виробничих систем та 
інших  об'єктів  довгострокового  використання.  Сіткові  плани  робіт 
підприємства зі створення нової конкурентоспроможної продукції містять не 
тільки  загальну  тривалість  всього  комплексу  проектно-виробничої  та 
фінансово-економічної  діяльності,  але  й  тривалість  та  послідовність 
здійснення  окремих  процесів  чи  етапів,  а  також  потребу  в  необхідних 
економічних  ресурсах.  Сіткове  планування  —  одна  з  форм  графічного 
відображення змісту робіт і  тривалості виконання планів і довгострокових 
комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності 
підприємства,  яка забезпечує  подальшу оптимізацію розробленого графіка 
на  основі  економіко-математичних  методів  та  комп'ютерної  техніки. 
Застосування сіткового планування допомагає відповісти на такі  питання:
Скільки  часу  потрібно  на  виконання  усього  проекту?
Протягом якого часу повинні розпочинатися та закінчуватися окремі роботи?
Які роботи є "критичними" і повинні виконуватися точно за графіком, аби не 
зірвати  терміни  виконання  проекту  в  цілому?
На який термін можна відкласти виконання "некритичних" робіт, щоб це не 
вплинуло на строки виконання проекту? 

У  програмі  цього  курсу  відображено  такі  основні  поняття: 
мережевий графік, система сіткового планування (СПУ).

Для  кращого  поетапного  засвоєння  курсу  «АНАЛІЗ  СІТКОВИХ 
МОДЕЛЕЙ» його зміст поділено на окремі логічно завершені частини — 
змістові  модулі.  Студент,  вивчаючи  курс,  повинен  послідовно  освоїти 
змістові модулі.

До складу кожного змістового модуля входять:
1. Перелік теоретичних питань, які повинен засвоїти студент.
2. Лабораторні роботи, метою виконання яких є систематизація знань 

та формування практичних знань.
Крім  поетапного  засвоєння  змістових  модулів,  студент  повинен 

виконати  індивідуальне  навчально-дослідне  завдання.  Виконання ІНДЗ 
передбачає необхідність пошуку відповідних наукових джерел, аналізу та 
систематизації  знайдених  даних  для  розробки  власного  електронного 
навчального курсу. 

Для  контролю  за  засвоєнням  змістових  модулів  передбачено  усне 
опитування  в  процесі  проведення  лабораторних  занять,  поточне  та 
підсумкове комп’ютерне тестування.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Основні відомості про сіткові моделі

Тема 1.Основні теоретичні відомості сіткового планування.
Основні  поняття  сіткового  планування,  види  робіт,  види  подій,  

шляхи.

Тема 2. Основи побудови мережевого графіка.
Поняття  мережевого  графіка,  алгоритм  побудови  мережевого 

графіка.

Тема 3. Графік привязки.
Поняття графіка привязки, алгоритм побудови графіка привязки.
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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СІТКОВІ МОДЕЛІ
1. Основні теоретичні відомості сіткового 
планування.

4 4

2. Основи побудови мережевого графіка. 4 6 4
3.  Графік привязки 2 4 2
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ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ – 10 ГОД.
1.Основні теоретичні відомості сіткового планування.— 4 год.
2. Основи побудови мережевого графіка  -  4 год.
3. Графік привязки - 4 год.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з тем 1 – 3, які  

не було розглянуто в процесі проведення лекційних занять — 4год.
2. Відпрацювання практичних навичок розробки соціальної  мережі 

—6 год.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
Індивідуальні навчально-дослідні завдання

(за вибором студента)
Побудувати мережевий графік на прикладі конкретної задачі.

Методи  навчання: Лекції  із  використанням  демонстраційних 
засобів, виконання вправ лабораторних робіт.

Розподіл балів, 
що присвоюються студентам

Модуль 1
(поточний контроль)

Модуль 
2(ІНДЗ)

Підсумкови
й контроль

ЗМ1
20 5030

Методичне  забезпечення: Опорні  конспекти;  система 
управління  навчальним  курсом  (теоретичний  матеріал,  завдання  для 
лабораторних робіт, література).
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