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Вступ
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни складена з
урахуванням вимог освітньо-професійних програм підготовки магістрів
спеціальностей:
131 – «Прикладна механіка», 132 – «Матеріалознавство», 133 – «Галузеве
машинобудування», 274 – «Автомобільний транспорт»
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні
технології в науці та освіті» є комплекс базових та прикладних інформаційних
технологій.
Міждисциплінарні зв'язки:
Дисципліна базується на знанні попередньо вивчених дисциплін.
«Інформатика», «ОНДР» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання дисципліни «СІТНтаО» є: формування у майбутнього
спеціаліста системи знаний та практичних навичок по вибору та використанню
сучасних інформаційних технологій при проведені наукових досліджень та
навчанні.
Правильне використання інформаційних процесів є ефективним засобом
підвищення продуктивності праці, зниження собівартості виробів, полегшення
умов праці.
Дисципліна покликана сформулювати у студентів системний підхід по
використанню інформаційних технологій при переході до інформаційного
суспільства.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам
комплексу знань необхідних, для використання інформаційних технологій,
набуття навиків самостійного проведення математичного моделювання, вибору
оптимальних варіантів наукових розрахунків.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 базові інформаційні процеси, структуру, моделі, методи і засоби базових і
прикладних інформаційних технологій;
– методику створення, проектування і супроводу систем на базі
інформаційної технології;
– області застосування інформаційних технологій та їх перспективи в умовах
переходу до інформаційного суспільства
вміти:
 застосовувати інформаційні технології при вирішенні функціональних
завдань у різних предметних областях;
 розробляти та проектувати інформаційні системи.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години, 4 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1
Тема 1: Вступ. Сучасні інформаційні технології та їх використання в освіті та
науці.
Доцільність та ефективність використання засобів інформатизації..
Тема 2: Поняття інформаційної технології.
Структура предметної галузі інформаційної технології. Етапи розвитку
інформаційних технологій.
Тема 3: Критерії ефективності інформаційних технологій.
Загальний критерій ефективності інформаційних технологій.
Тема 4: Класифікація інформаційних технологій.
Проблеми та критерії вибору інформаційних технологій.
Тема 5: Інформаційні технології широкого користування.
Тема 6: Інтегровані інформаційні технології.
Тема 7: Використання засобів нових інформаційних технологій в освіті.
Система засобів навчання на базі нових інформаційних технологій.
Тема 8: Особливості та методи інформатизації очного та дистанційного
навчання.
Тема 9: Інформаційні технології в наукових дослідженнях і розробках.
Тема 10: Статистична обробка результатів вимірювань, принципи перевірки
наукових гіпотез і верифікації математичних моделей.
Теми лабораторних робіт
1. Розв'язання диференціальних рівнянь в MathCAD.
2. Символьні обчислення в MathCAD.
3. Основи роботи з MATLAB.
4. Рішення типових задач аналізу.
5. Створення презентації з мультимедійними функціями.
6. Створення дистанційного курсу.
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4.

Форми підсумкового контролю — іспит.

5.

Засоби діагностики успішності навчання

В якості поточного контролю знань студентів планується:
•
опитування студентів під час всіх видів занять;
•
поточні контрольні роботи.
Підсумковий контроль виконується виведенням загальної
результатами семестру, що плануються на протязі триместру.
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