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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Основною метою вивчення дисципліни є формування особистості студентів як 

спеціалістів; формування у студентів фундаментальних теоретичних знань у галузі 

моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів і формування практичних 

навичок з питань постановки та вирішення практичних економічних, екологічних та 
соціальних задач засобами цієї теорії.  
 

Тривалість 
5  кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 26 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота 
90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: ПМК 

 

Базові знання 
Курс базується на таких дисциплінах бакалаврату: “Математичний аналіз”, ”Теорія 

ймовірностей та математична статистика”, ”Методи оптимізації та дослідження 

операцій”. 
Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Ідентифікувати поняття, алгоритми та структури 

даних необхідні для опису предметної області 

розробки або дослідження; забезпечити декомпозицію 

поставленої задачі з метою застосування відомих 

методів і технологій для її вирішення (ПР1). 
Обирати належні засоби для розробки або 

дослідження (наприклад, середовище розробки, мова 

програмування, програмне забезпечення та програмні 

пакети), що дозволяють знайти правильне і ефективне 

рішення (ПР2). 

Аналізувати проміжні результати розробки або 

дослідження з метою з'ясування їх відповідності 

вимогам; розробляти тести та використовувати засоби 

верифікації, щоб переконатися у якості прийнятих 

рішень (ПР 3). 

 Аналізувати предметну область розробки або 

дослідження, використовуючи наявну документацію, 
консультації з стейкхолдерами; розробляти 

документацію, що фіксує як функціональні, так і 

нефункціональні вимоги до розробки чи дослідження 

(ПР 4). 

Моделювати об'єкт розробки або дослідження з точки 

зору функціональних компонентів (підсистем) таким 

чином, щоб полегшити та оптимізувати роботу над 

проектом; використовувати наявні технології та методи 

динамічного і статичного аналізу програм для 

забезпечення якості результату (ПР 5). 

Визначати, оцінювати та порівнювати різні технології 
(методи, мови, алгоритми, графіки робіт) з метою 

встановлення пріоритетів у відповідності з різними 

критеріям продуктивності та якості, що визначені 

завданням (ПР 6). 

Вміти спілкуватися з людьми, які не є 

професіоналами у галузі комп'ютерних наук, з метою 

виявлення їх потреб щодо комп’ютеризації процесів, 

до яких вони залучені (ПР 10.). 

Враховувати соціально-економічні аспекти проекту в 

контексті завдання розробки або дослідження, зокрема 

несуперечливість технічного прогресу і етичних 

стандартів (ПР 13). 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК1. Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук для 

об’єктивного оцінювання можливостей використання 

обчислювальної техніки в певних процесах людської діяльності і 

визначення перспективних інформаційних технологій. 

СК2. Здатність комуні кувати з представниками різних галузей знань 

та сфер діяльності з метою з’ясування їх потреб в автоматизації 

обробки інформації. 

СК3. Здатність збирати, формалізувати, систематизувати і 

аналізувати потреби та вимоги до комп’ютерної системи, що 

розробляється, експлуатується чи супроводжується. 
СК4. Здатність формалізувати предметну область певного проекту як 

складну систему з визначенням ключових елементів та зв’язків між 

ними, мети та критеріїв оцінки її функціонування у вигляді 

відповідної інформаційної моделі. 

СК5. Здатність використовувати математичні методи для аналізу 

формалізованих моделей предметної області певного проєкту в 

процесі його реалізації і супроводження. 

СК6. Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для 

забезпечення якості прийняття рішень. 

СК7. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати 

архітектурні рішення комп’ютерних систем різного призначення. 
СК8. Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми 

розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук: алгоритми 

розв’язання обчислювальних та логічних задач, алгоритми 

паралельних та розподілених обчислень, алгоритми аналітичної 

обробки й інтелектуального аналізу великих даних з оцінкою їх 

ефективності та складності. 

 

 



 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у 
розрізі тем 

Модуль 1. Моделювання соціально-економічних процесів. 

Тема 1. Моделювання соціально-
економічних процесів. 
 

відвідування занять; опитування на заняттях; 

опитування в процесі індивідуально-

консультативних занять для перевірки 

засвоєння матеріалу пропущених занять; 
перевірка модульних контрольних робіт. 

опрацьовують матеріал лекцій; 

готуються до практичних завдань; 

виконують домашні роботи; 

працюють із літературою. 
 

Модуль 2. Моделювання еколого-економічної взаємодії. 

Тема 2. Моделювання еколого-

економічної взаємодії. 

відвідування занять; опитування на заняттях; 

опитування в процесі індивідуально-
консультативних занять для перевірки 

засвоєння матеріалу пропущених занять; 

перевірка модульних контрольних робіт. 

опрацьовують матеріал лекцій; 

готуються до практичних завдань; 
виконують домашні роботи; 

працюють із літературою. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 
Для вивчення навчальної дисципліни використовується MS Excel  (або інший табличний процесор). 
 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

•  Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

•  Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування 
під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 
в процесі заняття. 

•  Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

•  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita 
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Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

 

 

Форма навчальної роботи Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна 

1.1. Лекція 

▪ Відвідування всіх лекцій лекції та 

лабораторних  

20 

1.2. Практичні заняття ▪ Підготовка до лабораторної роботи  та 

її виконання  (2х14=28) 

28 

 

2. Підсумковий контроль. МКР№1 6 

 МКР№2 6 

 РГР 40 

Усього за семестр 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


