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Короткий зміст освітнього компоненту: навчальна дисципліна складена 

відповідно до навчального плану підготовки бакалавра з галузі знань 15 
«Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» та належить до циклу математичної, 
природничо-наукової підготовки. Включає у себе теоретичні основи моделювання 
просторових об’єктів, складання та читання креслеників технічних виробів, 
розробку конструкторської документації та розв’язування інженерних задач 
методами геометричного моделювання та засобами сучасного програмного 
забезпечення комп’ютерної графіки. 

 
Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліна базується на 

попередній підготовці студентів з геометрії, стереометрії, креслення та 
інформатики в межах програм навчальних закладів середньої освіти, а також, 
знаннях з основ фундаментальних розділів дисциплін вищої математики, 
інформатики та обчислювальної техніки у відповідності до вимог обраної професії. 

 
Компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатність застосовувати 
методи системного аналізу, математичного моделювання, ідентифікації та числові 
методи для розроблення математичних моделей окремих елементів та систем 
автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням 
новітніх комп’ютерних технологій.  

 
Результати навчання: вміти застосовувати методи системного аналізу, 

моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та 
імітаційних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для 
аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних 
технологій, вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, 
вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування 
технічних рішень. вміти використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 
Методи навчання, форми та методи оцінювання: комп’ютерні практикуми, які 

проводяться у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях та включають 



проведення контролю підготовленості студентів, виконання запланованих завдань, 
виконання індивідуальних завдань, поточний та підсумковий контроль роботи 
студентів. Підсумкова оцінка ставиться в журналі обліку комп’ютерного практикуму 
і враховується при визначенні семестрового рейтингу. Наявність позитивних балів, 
одержаних студентом за всі теми комп’ютерного практикуму та поточне тестування 
на ПК, є необхідною умовою його допуску до семестрового контролю – іспиту. 
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