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Програма навчальної дисципліни
Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання
Мета навчальної дисципліни.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентності:
 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 Здатність системно мислити.
 Здатність досягати поставлені цілі.
– Здатність застосовувати професійні знання для концептуалізації інженерних рішень;
 Здатність готувати вихідні дані для вибору й обґрунтування науково-технічних і
організаційних рішень;
 Здатність використовувати знання для аналізу продуктів інженерної діяльності,
процесів і методів; здатність здійснювати вибір і застосування відповідних аналітичних
методів і методів математичного моделювання;
 Здатність забезпечувати моделювання технічних об’єктів і технологічних процесів з
використанням стандартних пакетів і засобів автоматизації інженерних розрахунків,
проводити експерименти за заданими методиками з обробкою й аналізом результатів;
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.
Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі програмні
результати навчання:
 знання структури і виробничі програми цеха, КБ, відділу, лабораторії; особливості
технологічного процесу, проектно-конструкторських чи науково-дослідних робіт,
закономірності розрахунку, проектування, експлуатації, ремонту основного
технологічного обладнання; техніко-економічні показники роботи цеху, відділу, КБ

лабораторії; заходи по техніки безпеки, охороні праці, протипожежній техніці, екології
виробництва.
1. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за
відповідною освітньою програмою)
Перелік дисциплін, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) для
успішного засвоєння дисципліни:
- Математика - 1. Аналітична геометрія. Диференціальне та інтегральне числення.
- Математика - 2. Функції багатьох змінних. Ряди. Теорія ймовірностей.
- Інженерна та комп'ютерна графіка - 1. Інженерна графіка.
- Інженерна та комп'ютерна графіка - 2. Комп'ютерна графіка.
- Процеси та апарати хімічних виробництв.
- Розрахунок та конструювання апаратів хімічних виробництв.
2. Зміст навчальної дисципліни
Розділ 1. Техніка безпеки і охорона праці
Тема 1.1. Техніка безпеки і охорона праці на об'єкті практики
Тема 1.2. Техніка безпеки і охорона праці у підрозділі
Тема 1.3. Техніка безпеки і охорона праці на робочих місцях
Тема 1.4. Вивчення екологічних основ захисту довкілля
Розділ 2. Загальні відомості про об'єкт практики
Тема 2.1. Вивчення роботи основних структурних підрозділів, організації їх виробничої та
науково-пошукової діяльності
Тема 2.2. Вивчення особливостей роботи та кола виробничих, науково-дослідних завдань, над
вирішенням яких працює окремий структурний підрозділ
Тема 2.3. Вивчення техніко-економічних показників ефективності роботи підрозділу
Розділ 3. Робота над індивідуальним завданням
Тема 3.1. Підготовка і вивчення матеріалів по індивідуальному завданню
Тема 3.2. Проведення уточнюючих лабораторних досліджень
Тема 3.3. Обробка та узагальнення результатів експериментальних досліджень
Тема 3.4. Перевірка положень математичного і фізичного моделювання та наукової новизни
запропонованих рішень
Тема 3.5. Висновки і рекомендації щодо методики розрахунку процесів та обладнання обраного
наукового напряму
Розділ 1. Використання числових методів.
Тема 1.1 Числовий розв'язок рівнянь.
Вступ. Наводяться мета та завдання курсу. Розглядаються основні принципи використання
числових методів для розв’язку рівнянь. Наводяться базові числові методи розв’язку.
Розглядається розв’язок із використанням середовищ програмування.
Розділ 2. Комбіновані задачі.
Тема 2.1 Основні принципи роботи з одновимірними масивами.
Розглядається робота з записами, картелями та специфіка алгоритмів цієї роботи.
Тема 2.2 Основні принципи роботи з двовимірними масивами.
Розглядається робота з багаторівневими записами, картелями та специфіка алгоритмів цієї
роботи.
Розділ 3. Числове інтегрування.

Тема 3.1 Розрахунок визначених інтегралів.
Наводяться базові принципи використання числового інтегрування. Розглядається розв’язок із
використанням середовищ програмування.
Розділ 4. Наближення функцій.
Тема 4.1 Інтерполяційні формули.
Розглядається призначення інтерполяції та використання її в наукових та інженерних цілях.
Різні методи інтерполяції та екстраполяції, яким чином їх розв’язувати, специфіка
використання різних комп’ютерних програм.
Тема 4.2 Апроксимація функцій.
Розглядається призначення апроксимації та використання її в наукових та інженерних цілях.
Різні методи апроксимації, яким чином їх розв’язувати, специфіка використання різних
комп’ютерних програм.
3. Навчальні матеріали та ресурси
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Навчальний контент
4. Самостійна робота студента
Самостійна робота становить 100% вивчення кредитного модуля, до якої входить і
підготовка до заліку. Головне завдання самостійної роботи студентів – це поглиблення
світоглядних та наукових знань у напрямках шляхом пошуку необхідної інформації, формування
наполегливості та творчого пошуку у формуванні робочих гіпотез для інтенсифікації процесів
перенесення.
Політика та контроль
5. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)
Правила призначення заохочувальних та штрафних балів
 заохочувальні бали можуть нараховуватись викладачем виключно за виконання творчих
доробків та робочих гіпотез.
Але їхня сума не може перевищувати 25 % від рейтингової шкали.
 штрафні бали в рамках навчальної дисципліни не передбачені.
Політика дедлайнів та перескладань
У разі виникнення академічних заборгованостей з навчальної дисципліни або будь-яких форсмажорних обставин, аспіранти мають зв’язатися з викладачем для узгодження алгоритму дій,
пов’язаних із вирішенням існуючих проблем.
Політика академічної доброчесності
Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. До плагіату відноситься
відсутність посилань при використанні друкованих та електронних матеріалів, цитат, думок
інших авторів. Неприпустимі підказки та списування під час написання тестів, проведення
занять.
Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code
Політика академічної поведінки і етики
Аспіранти мають бути толерантним, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати
в коректній формі, адекватно підтримувати зворотний зв'язок на заняттях.
Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code

6. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)
Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним
планом:
Навчальний час
Семестр
12

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

Кредити

акад.
год.

Лекції

Практичні

Лаб.
роб.

СРС

МКР

РР

Семестровий
контроль

6

270

-

-

–

270

-

–

залік

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:
Роботу над звітом та залік.
Семестровим контролем є залік.
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання
Система рейтингових балів та критерії оцінювання:
Виконання звіту та захист звіту
R =20+80 = 100 балів
Максимальна сума балів складає 100. Для отримання заліку з кредитного модуля
«автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів.
Необхідною умовою допуску до заліку є рейтинг, що складає не менше 40 % від рейтингової шкали
(R), тобто 40 балів.
Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг менше 0,6 R, а також ті, хто хоче
підвищити загальний рейтинг, виконують залікову контрольну роботу. При цьому всі бали, що
були ними отримані протягом семестру, скасовуються. Завдання контрольної роботи містять
запитання, які відносяться до різних розділів кредитного модуля. Перелік залікових запитань
наведено у Розділі 9.
Для отримання залікової оцінки, сума всіх отриманих протягом семестру рейтингових балів R
переводиться згідно з таблицею:
Кількість балів
95...100
85...94
75...84
65...74
60...64
RD  60
Не виконані умови допуску

Оцінка
відмінно
дуже добре
добре
задовільно
достатньо
незадовільно
не допущено

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено старшим викладачем кафедри МАХНВ, канд.техн.наук, Романом Сачком
Ухвалено кафедрою МАХНВ (протокол № 26 від 19.06.2021)
Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 11 від 25.06.2021)

