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Робоча програма навчальної дисципліни «Науковий семінар» складена відповідно 

до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 2015 р.) та 

відповідає освітньо-професійним  програмам: 

-         «Інформаційні технології та управління проектами», 122 – Комп’ютерні науки, 
   (назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

12 – Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри математичного 

моделювання (Протокол № 14 від «30» травня 2017 року) та затвердженої Вченою 

радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 

6 від «6» червня 2017 року). 

-         «Системний аналіз», 124 – Системний аналіз, 12 – Інформаційні технології,                                                                             
  (назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

погодженої на засіданні кафедри системного аналізу і страхової та фінансової 

математики (Протокол № 12 від «28» травня 2017 року) та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № 6 від 

«6» червня 2017 року) зі змінами, затвердженими Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № 9 від «2» вересня 

2018 року). 

 
 

 

Розробники:__Пасічник Галина Савеліївна, доцент, кандидат фіз.-мат. наук,                             

                                 доцент кафедри  математичного моделювання___________ 
                                                    (П.І.Б. авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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1. Мета навчальної дисципліни: 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. Познайомити студентів з напрямками наукових досліджень, пов’я-

заних з системним аналізом та управлінням, а також розробкою інформаційних 

систем з використанням методів прогнозування та інтелектуальних систем. 

Розвивати здатність здійснювати  пошук інформації в спеціалізований літературі в 

галузі інформаційних технологій державною та/або іноземною мовою. Розвивати 

навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію 

українською мовою. 

Навчальна дисципліна покликана узагальнити отримані знання та вказати на 

напрямки застосування отриманих знань та їх вдосконалення.  

 

2. Результати навчання: Доповідь про результати проведених власних 

наукових досліджень, аналіз результатів, отриманих іншими студентами з їх 

тематики, загальне бачення сфер застосування та розвитку наукових досліджень з 

спеціальності. 

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; 

 використовувати існуюче та створювати власне  програмне забезпечення 

із використанням мов програмування для моделювання та проведення системних 

досліджень складних систем тощо; 

 здійснювати пошук, систематично вивчати та аналізувати науково-

технічну інформацію, світовий досвід, пов`язаний із застосуванням методів 

системного аналізу для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем; 

 складати науково-технічну документацію;  

 впроваджувати результати проведених досліджень і розробок; 

 займатись самоосвітою та підвищенням кваліфікацій на основі 

інноваційних підходів у сфері системного аналізу. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 

Форма 

навчання 

Р
ік

 п
ід

г
о
т
о
в

к
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Кількість Кількість годин 
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Денна 6 11 2 60 – – 14 – 46 – залік 

Заочна  6 11 2 60 – – 6 – 54 – залік 

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми семінарських 

занять 

Змістовний модуль 1.   

Диференціальні 

рівняння та їх 

застосування 
8  2   6       

Інтелектуальний аналіз 

даних 
8  2   6       

Застосування систем 

штучного інтелекту 
8  2   6       

Обробка інформації в 

умовах невизначеності 
9  2   7       

Автоматизація бізнес-

процесів підприємств 
9  2   7       

Аналіз бізнес-процесів 

та управління 

проектами 
9  2   7       

Розробка 

інформаційних систем 
9  2   7       

Усього годин  60  14   46       

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань – пов’язана з тематикою 

магістерської роботи 

 

3.7. Самостійна робота 

№ Назва теми 

1 Написання реферату проведених власних наукових 

досліджено з тематики магістерської роботи 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 (для 1-3, 5-6 курсів) 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) Відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) Добре 

Задовільно 
D (60-69) Задовільно 

E (50-59) Достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є створені 

власні проекти з демонстрацією розрахунково-графічної роботи; презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень; виступи на семінарах; участь в 

обговорені досліджень, проведених іншими студентами. 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Формами поточного контролю є реферат про творчу роботу, участь 

студента в обговоренні відомих результатів з тематики заняття.  

Формою підсумкового  контролю є залік. 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Івасишен С.Д., Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Мельничук Л.М. Рівняння 

математичної фізики: основні методи, приклади, задачі: навчальний посібник. 

– Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2016. – 212 с. 

2. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек. Управление проектами. – М.: Финансы и 

статистика, 2006 – 304 с.  

3. Kalman R.E. Mathematical description of linear dynamical system // SIAM J. On 

Control. – 1963. – P. 152-192. 

4. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. 

Красовского. – М., Наука, 1987. – 711 с. 

5. Чаки Ф. Современная теория управления. – М.: Мир, 1975. – 424 с. 

6. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных = Introduction to Database 

Systems. - 8-е изд. - М.: Вильямс, 2006. - С. 1328. 

7. Эндрю Троелсен, Филипп Джепикс Язык программирования C# 6.0 и 

платформа .NET 4.6. – М.: Вильямс, 2016. – 1440 с. 
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8. Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере. / 

А.Н. Горбань, Д.А. Россиев – Н.: Наука, 2006. – 276с. 

9. Літнарович Р.М.Побудова і дослідження математичної моделі за джерелами 

експериментальних даних методами регресійного аналізу. Навчальний 

посібник, МЕГУ, Рівне, 2011.-140 с. 

 
 

8. Інформаційні ресурси 
1. Entity Framework Core [Електронний ресурс] : сайт "Microsoft". Режим 

доступу: https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/  

2. PostgreSQL [Електронний ресурс] : сайт "PostgreSQL". Режим доступу: 

https://www.postgresql.org/  

3. Dapper [Електронний ресурс] : сайт "GitHub". Режим доступу: 

https://github.com/StackExchange/Dapper  

4. Redis InMemory Cache in ASP.net MVC Core [Електронний ресурс] : сайт "Gary 

Woodfine". Режим доступу: https://garywoodfine.com/redis-inmemory-cacheasp-

net-mvc-core/ 

5. Neuro Project [Electronic source]. – Access via: 

http://www.neuroproject.ru/neuro.htm. 

 

 

10. Додатково (для контролю та самоконтролю роботи студента) 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна  

к-ть балів 

Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7   

3 3 3 3 3 5 5 75 100 

 

 

https://garywoodfine.com/redis-inmemory-cacheasp-net-mvc-core/
https://garywoodfine.com/redis-inmemory-cacheasp-net-mvc-core/

