
МЕТОДИКА КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

(Прикладна математика, бакалаври, 3-й курс) 

 

 

Мета дисципліни. Формування у студентів сучасного наукового світогляду в області 

комп’ютерного моделювання процесів та систем різної природи.  

 

Задачі дисципліни. Оволодіння навичками побудови математичних моделей складних 

систем, методами дискретизації моделей та чисельними методами їх розв’язання; ознайомлен-

ня з особливостями їх програмної реалізації та шляхами інтерпретації отриманих результатів.   

 

РОБОЧИЙ  РЕГЛАМЕНТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

“МЕТОДИКА КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ” 
1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год/5 кред.; Лк.- 14 год./7; 

Лб. – 28 год./14; ПМК. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: [R]=100 балів 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях (0,1 R = 10 балів): 

− Лекції: 7 лк. × 0,42 бал./лк. = 3 бал. 

− Лабораторні роботи: 14 л.р. × 0,5 бал./пр. = 7 бал. 

 б) Захист лабораторних робіт та індивідуальних завдань: (9 завдань) –  максималь-

но 72 бали. Захист практичної роботи є комплексним і включає захист теоретичного 

матеріалу згідно теми лаб. роботи, захист базового та індивідуальних завдань за даною 

темою. Відповідно рейтингові бали розподіляються наступним чином. 

Загальна кількість балів за одну захищену роботу – 8 балів. При цьому 2 бали нара-

ховуються за теоретичну частину (від 1.2 до 2 балів), 6 балів – за виконання базового та 

індивідуальних завдань (від 3.6 до 6 балів). 

 в) Складання ПМК - всього 18 балів (9 балів за кожний): 

− Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 4.8 до 8 балів; 

− Практичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 6 до 10 балів; 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні): 

1-й модульний цикл: (7 лк., 7 лб., 4 завдання, ПМК)  – 31.. 51 бал. 

2-й модульний цикл: (7 лб., 5 завдань, ПМК)  –  35,4..59  балів. 

6. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.  

7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відпо-

відно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 

 

 

 

Шкала оціню-

вання ECTS 
Визначення 

Чотирибальна націона-

льна шкала оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А ВІДМІННО  5(відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

В ДУЖЕ ДОБРЕ  
4(добре) 

82 ≤ RD < 90 

С ДОБРЕ  74 ≤ RD < 82 

D ЗАДОВІЛЬНО  

3(задовільно) 

64 ≤ RD < 73 

Е 
ДОСТАТНЬО – рівень компете-

нтності задовольняє мінімальні 

критерії 
60 ≤ RD < 64 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО  
2(незадовільно) 

35 ≤ RD < 60 

 F НЕЗАДОВІЛЬНО  RD <35 


