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Загальна інформація про навчальну дисципліну: 

назва науковий семінар,  

форма навчання денна/заочна  

семестр 11,  

кредитів 2 ( 60 год.),  

лекцій - 0 год.: лабораторних 0 год., практичних 0 год., семінарських 14/ 6  год., 

самостійна робота – 46/54 год. 

Викладач який веде семінарські заняття Пасічник Галина Савеліївна 

 

Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: закріпити та поглибити теоретичні та практичні знання, уміння і розуміння, 

що відносяться до областей системного аналізу і управління, систем і методів прийняття 

рішень, застосування комп’ютерних технологій у різних сферах діяльності, моделювання 

складних процесів, що дозволяють ефективно виконувати завдання інноваційного 

характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й 

розв’язання складних задач проектування та розробки інформаційних систем для 

задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях; навчити студентів 

аналізувати проблематику власних досліджень, сформувати загальне її бачення та 

доповідати відомі та отримані студентом результати.  

Завдання: познайомити студентів з напрямками наукових досліджень, пов’язаних з 

системним аналізом та управлінням, а також розробкою інформаційних систем з 

використанням методів прогнозування та інтелектуальних систем.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  
Знати:  методи та моделі прийняття рішень, сучасні проблеми оптимізації, 

методологію розробки програмного забезпечення, інтелектуальний аналіз даних, системи 

штучного інтелекту, сучасні технології програмування; стандарти, необхідні для 

наукового дослідження і публікування, включаючи критичну обізнаність та 

інтелектуальну чесність 

Вміти: моделювати макро- та мікроеконимічні процеси, застосовувати сучасні 

технології програмування, проводити власні наукові дослідження; формулювати задачу, 

для її вирішення та досягнення обґрунтованого висновку використовувати потрібну 

інформацію та методологію; працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати 

часом; скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та аналізу, вчасно 

подавати результат; використовувати існуюче та створювати власне  програмне 

забезпечення із використанням мов програмування для моделювання та проведення 

системних досліджень складних систем тощо 

 

Структура начальної дисципліни (теми занять) 
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Теми СРС 

1 Диференціальні рівняння та їх 

застосування 

2 

 

Методи розв’язування 

диференціальних рівнянь 

2 Інтелектуальний аналіз даних 2 Методи аналізу даних 

3 Застосування систем штучного 

інтелекту 

2 

 

Застосування систем штучного 

інтелекту 

4 Обробка інформації в умовах 2 Методи обробка інформації 



невизначеності 

5 Автоматизація бізнес-процесів 

підприємств 

2 Автоматизація бізнес-процесів 

6 Аналіз бізнес-процесів та управління 

проектами 

 

2 Системи управління проектами 

7 Розробка інформаційних систем 

 

2 Розробка інформаційних систем 
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання: виступи на семінарах, участь в 

обговоренні, залікова робота 

 

 


