
 

Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _  «Системний аналіз»_________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   __бакалавр___________________________________ 

Спеціальності        __124 Системний аналіз________________________ 

Галузь знань          __12 _Інформаційні технології__________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   Системи підтримки прийняття рішень 

                                                                                                  (назва дисципліни) 
 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 36 - 18 18 78 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Логіка та алгоритми обробки даних. 

2. Додаткові розділи вищої математики. 

3. Прикладні математичні методи системного аналізу. 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки. 

2. Кваліфікаційна робота 

 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПК1.  Здатність використовувати системний аналіз в якості сучасної міждисциплінарної  методології, яка заснована на  сучасних інформаційних 

технологіях  та прикладних математичних методах і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу інформаційних, технічних, економічних, 

соціальних, екологічних та інших складних систем. 

ПК5. Здатність формулювати постановку задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, 

критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального 

керування 
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ПК6. Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати 

програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, інтелектуального аналізу даних 

ЗК 7.  Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Здатність застосовувати математичні методи прогнозування для СППР 

2. Знання та розуміння мов програмування та аналізу наукових програм та бізнес процесів, управлення антологіями і реалізації когнітивних 

моделей 

3. Здатність розробляти СППР на основі інтелектуального аналізу.  

4. Здатність застосовувати експерті системи для створення СППР.  

5. Здатність використовувати багатоагрегатні системи  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 11. Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень, вміти  застосовувати їх на практиці для розв’язування 

прикладних задач управління і проектування складних систем. 

ПРН 13. Вміти створювати ефективні  алгоритми для обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки прийняття рішень. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція  1 

Основні поняття СППР 

та місце  серед поколінь 

інформаційних систем 

 

Поняття управлінського 

рішення, існуючі підходи до 

організації і стадії прийняття 

рішень. Види, класифікацію, 

техніки  візуалізації ПР, 

виникнення систем 

підтримки прийняття 

рішень. 

Формулювати мету 

використання СППР,  

Виділяти об'єкт і предмет, 

дослідження у проблемній 

області, виконувати аналіз. 

 

 

Виникнен

ня, місце  

серед 

поколінь 

ІС, 

функції 

СППР. 
 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87905 

Лекція  2 

Класифікація задач 

прийняття рішень, 

моделювання і етапи 

прийняття рішень 

Імітаційне моделювання 

СППР, поняття  

багатокритеріальних рішень 

та управління, введення та 

роль експертів децидента в 

проблематику задач. 

Класифікацію рішень, 

Створювати функціональні 

СППР  

Використовувати таблиці 

підстановки для аналізу 

чутливості рішення, 

застосовувати 

оптимізаційні моделі у 

СППР. 

1.Класифі

кація 

задач, 

етапи 

моделюва

ння, 

оптимізац

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87912 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87912
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87912
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87912
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87912
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визначення обмежень, 

пошук, обробка даних та 

етапи прийняття рішень.   

ійні 

моделі. 

Лекція 3 

Методи СППР в умовах 

визначеності, 

математичне 

програмування 

 

Математичні методи 

підсистем СППР 

Засоби (сценарії, таблиці, 

добір параметрів) Microsoft 

Excel для What-if аналізу. 

Використовувати бази 

знань та сховища даних 

для аналітичних СППР. 

Створювати візулізацію за 

допомогою Microsoft Excel. 

 

Математи

чні 

методи, 

математи

чне 

програму

вання 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87913 

Лекція 4 

Методи СППР в умовах 

ризиків та невизначеності 

та їх критерії. 

 

Особливості помилок у 

ситуаціях  ризику, 

невизначеності  та конфлікту.  

Види невизначеності. 

Методи та технології 

зниження невизначеності.   

 

Використовувати теорію 

ігор для прийняття рішень 

в умовах ризику та при 

розв'язанні конфліктних 

ситуацій,  

Застосовувати апарат 

теорії ймовірності і 

математичної статистики 

для прийняття рішень в 

умовах невизначеності. 

1.Прийня

ття 

рішень в 

умовах 

ризику, 

невизначе

ності та 

конфлікт

у 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87914 

Лекція 5 

Використання 

експертних систем для 

моделювання СППР 

 

1. Застосування ЄС для 

рішення унікальних проблем. 

2. Інтеграція традиційної 

СППР із ЕС 

 

1. Фактори, які 

обумовлюють результат 

обробки інформації. 

2. Використання ЄС для 

неформалізованих задач, 

які мають помилковість, 

неповноту, 

неоднозначність,  

суперечливість. 

1.Класи 

та  види 

ЕС. 

2.Рішення 

неформал

ізованих 

задач 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87915 

 Лекція 6 

Основні поняття 

онтологічних систем, 

види онтології та 

проектування 

1.  Методи автоматичної 

розбудови онтологій. 

3. Розвинення важливості 

понять та відношень. 

1. Побудова сиситем на 

основі онтолгій. 

1.Задачі 

оптимізац

ії. 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87810 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87913
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87913
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87913
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87913
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87915
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87915
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87915
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87915
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87810
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87810
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87810
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87810
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87810
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87810
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87810
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87810
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4.  Задачі автоматичної 

розбудови базових онтологій. 

2. Методи задання 

коефіцієнтів важливості 

понять та відношень. 

3.   Математична модель 

розвитку онтології. 

2.Операці

ї над 

онтологія

ми  

 Лекція 7 

Багатоагентні системи та 

системи когнітивного 

моделювання 

1. Слабкоструктурованні 

системи 

2. Когнетивний підхід. 

3. Стратегії поведінки, 

застосовувані для 

розв’язання задач 

конетивного моделювання. 

1. Розробка моделі 

поведінки інтелектуальних 

агентів. 

2. Когнитивне 

моделювання. 

1. 

Мультиаг

ентні 

системи. 

2. 

Побудова 

МС 

 

Тема 7. 

Багатоагентн

і системи та 

системи 

когнітивного 

моделюванн

я 

 Лекція 8 

Прийняття рішень з 

використанням 

алгоритмів Data mining, 

машинного навчання і 

інтелектуальний аналіз. 

1. Аналіз подій і пошук 

закономірностей  за 

допомогою  методу 

асоціативних  правил. 

2.  Оцінку  рішень  за  

допомогою  аналізу  "що  − 

якщо?". Text Mining.  

1. Використання 

алгоритмів класифікації. 

2. Алгоритми регресії. 

3. Кластеризація та 

нейронні мережі для 

розв'язання задач 

прийняття рішень. 

Підтримк

а 

прийнятт

я рішення 

на основі 

самоорга

нізованих 

карт 

Кохонена

.  

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87917 

 
Практичне 

заняття 1 

Вивчення етапів процесу 

прийняття рішень 

 

1. Основні етапи процесу 

розробки, прийняття та 

реалізації управлінського 

рішення. 

2. Етапах постановки 

проблеми. 

Вивчення зовнішнього і 

внутрішнього середовища 

Вивчення. альтернативних 

рішень та їх наслідків. 

 

 

1. Аналіз 

проблемн

ої 

ситуації 

2. 

Процес 

розробки 

рішення 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87528 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87916
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87916
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87916
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87916
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87916
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87916
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87916
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87917
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87917
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87917
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87917
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87528
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87528
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87528
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87528
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Практичне 

заняття 2 

Розвиток методів і 

систем підтримки 

прийняття рішень 

Спосіб розподілу і 

взаємозв’язків елементів 

системи. 

Структуровані, 

слабоструктуровані та 

неструктурованих проблеми. 

Керування даними . 

Керування обчисленнями. 

Адаптивність для 

пристосування . 

 

1.Поколін

ня 

розвитку 

СППР  

2.Забезпеч

ення  бази 

моделей 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87572 

 
Практичне 

заняття 3 

Вивчення та 

проектування структури 

інформаційної СППР 

 

Базові компоненти СППР. 

Визначення  потреб і 

побажань користувача. 

Функціональний прояв 

системи. 

1. Моделі та аналітичні 

методи. 

2. Визначення функцій цієї 

систем. 

3. Базові компоненти 

СППР 

1.Підсист

ема 

роботи з 

даними. 

2.База 

моделей  

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87918 

 
Практичне 

заняття 4 

Проектування системи 

обробки даних і 

генерування результатів, 

а також бази знань і 

даних завдання 

 

Математичні моделі і 

аналітичні інструментальні 

засоби. 

Забезпечення ефективної 

обробки даних. 

1. Визначення динаміки за 

окремі роки. 

2. Впровадження 

інструментів бази знань до 

систем прийняття рішень 

1.Здійсне

ння 

функцій, 

визначен

их 

архітекту

рою 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87919 

 
Практичне 

заняття 5 

Побудова архітектури, 

способи представлення 

результатів, вибір 

інструментальної 

системи для реалізації 

для реалізації СППР  

1. Критерії оптимізації. 

2. Вибір кращого рішення. 

3. Інформаційне сховище 

даних. 

4. Засоби деталізації даних. 

 

1. Методи розв’язку. 

2. Функціональні вимоги 

до СППР. 

 

Опис 

внутрішн

ьої 

структури 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87926 

 
Практичне 

заняття 6 

Проектування інтерфейсу  

СППР  

1. Модель макетування.  

2. Альтернативні варіанти. 

3. Структурне моделювання. 

 

Стратегії проектування 

СППР. 

 Загальна схема та 

методологія створення 

СППР. 

Спеціаліз

овані 

проектува

ння  

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87818 

 
Практичне 

заняття 7 

Побудова та навчання 

штучної нейромережі 

1. Математична модель 

штучного нейрона 

2.Архітектура нейромереж 

 

1. Нейромережне 

прогнозування 

економічних показників 

1. 

Навчання 

та 

використ

ання 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87928 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87572
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87572
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87572
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87572
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87918
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87918
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87918
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87918
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87919
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87919
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87919
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87919
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87926
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87926
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87926
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87926
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87818
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87818
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87818
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87818
http://ubooks.com.ua/books/00013/inx35.php
http://ubooks.com.ua/books/00013/inx35.php
http://ubooks.com.ua/books/00013/inx35.php
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87928
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87928
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87928
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87928
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нейромер

еж 

 
Практичне 

заняття 8 

Використання 

нормативних моделей 

прийняття рішень в 

умовах невизначеності 

1. Класичні методи 

прийняття рішень в умовах 

невизначеності.  
2. Похідні критерії 

прийняття рішень в умовах 

невизначеності. 

1. СППР в умовах ризику. 
2.в умовах невизначеності 

1.Критері

й Байєса, 

критерій 

Ходжеста

-Лемана, 

критерій 

Гермейєр

а 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87929 

 
Лабораторне 

заняття 1 

Підтримка прийняття 

рішень з використанням 

електронних таблиць 

 

1. Методика визначення 

вагових коефіцієнтів. 
2. Матриця попарного 

порівняння альтернатив. 

 
1. Побудова інтегральної 

функціїї корисності. 
2. Адитивні та 

мультиплікативні форми 

функцій корисності. 
 

1. 

Побудова 

інтеграль

ної 

функціїї 

кориснос

ті.  

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87747 

 
Лабораторне 

заняття 2 

Розробка прототипу 

СППР у середовищі Excel  

Інструментарій MS Excel. 

Сценарії, таблиці 

підстановки, добір 

параметрів.  

Використання таблиць  для 

аналізу чутливості 

рішення.  

Використання 

оптимізаційних моделей у 

СППР.  

 

Створенн

я 

функціон

альної 

СППР на 

основі 

електрон

них 

таблиць. 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87749 

 
Лабораторне 

заняття 3 

Представлення 

прототипу СППР, 

створеного у середовищі 

Excel 

 

1. Підсистема даних СППР. 

2. Засоби  Microsoft Excel 

для What-if аналізу. 

  

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87922 

 
Лабораторне

заняття 4 

Постановка задачі 

підтримки прийняття 

рішень на основі 

аналітичної системи. Збір 

даних і вибір моделі 

призначення і способи 

використання аналітичної 

інформації, 

використовувати бази 

знань та сховища даних 

для аналітичних СППР 

Основні 

алгоритм

и 

підготовк

и та 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87924 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87929
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87929
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87929
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87929
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87747
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87747
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87747
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87747
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87749
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87749
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87749
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87749
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87922
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87922
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87922
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87922
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87924
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87924
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87924
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87924
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 методи оперативної 

аналітичної обробки 

інформації. 

 

попередн

ьої 

обробки 

даних 

 
Лабораторне 

заняття 5 

Прийняття рішень з 

використанням 

аналітичних алгоритмів 

Data mining 

 

Алгоритми аналізу Data 

mіnіng і візуалізацію 

результатів. 

Метод дерев рішень,  

Засоби аналізу подій та 

пошуку закономірностей. 

 

Використовувати 

алгоритми класифікації, 

регресії, кластеризації та 

нейронні мережі для 

розв'язання задач 

прийняття рішень. 

 

Прийнятт

я рішень з 

використ

анням 

аналітичн

их 

алгоритмі

в 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87932 

 
Лабораторне 

заняття 6 

Використання онтологій 

у СППР 

1. Структурні компоненти 

онтологій. 

2. Ієрархій і критеріїв як 

певних властивостей 

концептів онтологій. 

1. Конструктивні 

властивості онтологій при 

проектуванні та побудові 

інформаційно-аналітичних 

систем  

Інтеллект

уализація 

 СППР  н

а базі 

онтологи

чних 

схем  

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87933 

 
Лабораторне 

заняття 7 

Побудова багатоагентної  

системи у рамках СППР 

1. Архітектури засновані на 

знаннях. 

2. Комунікація між агентами. 

3. Допоміжні агенти 

1. Взаємодія системи 

агентів. 

Планування та реалізація 

БС 

1. Ко

нцептуал

ьний 

аналіз 

поведінки 

агентів 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87934 

 
Лабораторне 

заняття 8 

Створення нейронні 

мережі для вирішення 

задач підтримки 

прийняття рішень  

1. Нейромережеве рішення 

поставлених завдань СППР 

2. Одержання і збереження 

знань; оцінки якісних 

характеристик образів; 

прийняття рішень. 

1 Визначити конфігурацію 

структури та алгоритм 

навчання нечіткої 

нейронної мережі. 

2 Створення 

нейромережевої СППР. 

Аналіз 

кількісни

х та 

якісних 

характери

стик 

поведінки 

об’єкта та 

підготовк

и 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/res

ource/view.ph

p?id=87937 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87932
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87932
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87932
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87932
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87933
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87933
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87933
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87933
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87934
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87934
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87934
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87934
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87937
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87937
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87937
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=87937
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необхідни

х даних 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Засоби системи дистанційного навчання Moodle  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Екзамен, курсова робота 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальна лабораторія № 302 «Лабораторія DEV OPS та технологій «Блок-чейн»» 
Матеріально-технічне забезпечення: 

Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 

Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2020 р.)-8шт., системний блок Everest 

Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5  ̎120 

GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 р.)-4шт., проекторAcer X115H (MR.JN811.001)(2017 р.) - 

1шт. 

Програмне забезпечення: 

Free open-source ontology editor (https://protege.stanford.edu/) 

IBM  SPSS Statistics, free trial( https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-19774 

 

 

https://protege.stanford.edu/
https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-19774

