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1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання дисципліні «Найкращі практики програмної інженерії і
моделювання в науці, бізнесі, технологіях» для здобувачів віщої освіти третього
освітньо-наукового рівня спеціальності «Прикладна математика» є посилення та розвиток
фахових компетентностей, які поглиблюють знання та вміння з наукового пошуку та
розв’язування складних науково-практичних проблем прикладної математики,
моделювання, обчислювального експерименту і програмування в прикладних задачах
Під час вивчення дисципліни буде розглянутий досвід провідних експертів та показаний
зв'язок теоретичних математичних методів з реальними задачами.
Дисципліна формує такі компетентності за ОНП:
ЗК 01. Здатність до проведення самостійних наукових досліджень, виявлення,
постановки та розв’язання наукових проблем.
ФК 01. Здатність до виявлення актуальних математичних проблем, використання
поглиблених знань у галузі прикладної математики, внесення оригінального
вкладу в її розвиток.
ФК 02. Здатність досліджувати побудовані математичні моделі та визначати рамки їх
застосування.
ФК 03. Здатність обирати раціональні шляхи розв’язання поставлених задач,
застосовувати сучасний математичний апарат та комп’ютерні технології.
ФК 04. Здатність аналізувати одержані результати, надавати їх інтерпретацію та
визначати межі придатності.
ФК 05. Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної
інформації, світового досвіду у галузі математичного та комп’ютерного
моделювання складних процесів і систем.
2. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ АБО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Для опанування навчальною дисципліною «Найкращі практики програмної
інженерії і моделювання в науці, бізнесі, технологіях» здобувачі вищої освіти третього
освітньо-наукового рівня спеціальності «Прикладна математика» повинні мати рівень
освіти не нижче другого (магістерського) з галузі знань 11 Математика та статистика.
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ
СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ
В результаті вивчення дисципліни «Найкращі практики програмної інженерії і
моделювання в науці, бізнесі, технологіях» здобувач віщої освіти повинен
знати:
- сучасні проблеми в науці і техніці, що потребують використання методів
математичного моделювання для вивчення;
- концепції обчислювального експерименту при дослідженні процесів переносу в
сучасних технологіях та науковому пошуку;
вміти:
- використовувати методи математичного і комп’ютерного моделювання для
дослідження процесів переносу в науці технологіях.
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Наведені результати навчання за дисципліною «Найкращі практики програмної
інженерії і моделювання в науці, бізнесі, технологіях» співвідносяться із такими
програмними результати навчання:
ПР 01. Знати на поглибленому рівні фундаментальні моделі, методи та алгоритми
прикладної математики.
ПР 03. Уміти обґрунтовувати вибір математичної моделі на основі
інтелектуального аналізу даних про об’єкт дослідження та наявного спектру
моделей.
ПР 04. Уміти розробляти методики та обчислювальні алгоритми математичного та
комп’ютерного моделювання складних природничих, технічних, економічних і
соціальних систем.
ПР 05. Уміти розробляти програмне забезпечення для реалізації алгоритмів
моделювання складних систем і процесів.
.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Форма навчання денна

2/3 семестр

1

2
3
4

Тема 1.
Огляд сучасних задач моделювання в
різних сферах людської діяльності та
програмних інструментів.
Тема 2
Обчислювальні
методи
та
їх
застосування в інженерних задачах.
Тема 3
Методи програмування в прикладних
задачах інженерії та науки.
Тема 4
Задачі та
методи моделювання
процесів в енергетиці.

ВСЬОГО

150

2

22

6

6

6

6

6

6

20

18

30
30
30

112

5. СХЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ
5.1

Шкала відповідності оцінювання:
Відмінно/Excellent
Добре/Good
Зараховано/Passed
Задовільно/Satisfactory
Незадовільно/Fail

Не зараховано/Fail

90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
0-59

2023/24 н.р.

2022/23 н.р.

2021/22 н.р.

2020/21н.р.
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і заняття

Номер і назва теми

Практичні
заняття

Кількість годин

Лекції

№
п/п

6
5.2

Форми та організація оцінювання:

Поточне оцінювання:
Форма оцінювання

2/ 3 семестр
Максимальна
кількість балів

Терміни оцінювання
(тиждень)

Семінар за темою № 1.
25/ 5
Семінар за темою № 2.
29 /9
Семінар за темою № 3.
33/13
Семінар за темою № 4.
37/17
Оцінювання виконання самостійної
роботи: звіт та захист.
37/18
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання
Підсумкове оцінювання:
Форма оцінювання

20
20
20
20
20
100

Терміни оцінювання
(тиждень)

Максимальна кількість
балів

38/19

100

Диференційований залік

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
В процесі навчання передбачається користування сучасною комп’ютерної технікою
з відповідним програмним забезпеченням.
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна: (Базова)
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методи розрахунку теплотехнологічних процесів: Навч. посіб. – Д.: Вид-во
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