
Дисципліна Моделювання технологічних процесів і систем. 

Рівень ВО Другий (магістерський). 

Мова викладання Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до початку вивчення дисципліни “Моделювання технологічних 

процесів і систем” є отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо 

освоєння технологій оптимізації і моделювання технологічних процесів і систем, 

обґрунтування ефективних рішень та стратегій з позицій системного підходу 

стосовно функціональних обов'язків фахівців інженерної служби. 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

знати: особливості постановки задач оптимізації;  класифікацію 

оптимізаційних методів та моделей; принципи побудови оптимальних моделей 

процесів; проблеми, що виникають при рішенні задач оптимізації; основні 

методи та комп'ютерні програмні засоби для рішення задач оптимізації. Вміти: 

сформулювати завдання і критерій оптимальності; зібрати необхідну 

інформацію і доопрацювати її при необхідності; побудувати математичну 

модель; вибрати необхідні параметри програми для і розв'язання задачі; 

правильно внести інформацію в комп'ютер і розв'язати задачу; дати аналіз 

оптимального рішення і його стійкості; сформулювати рекомендації для 

використання результатів моделювання. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Моделювання технологічних процесів і систем” є досить 

важливою у формуванні здобувачів вищої освіти вирішувати складні завдання і 

проблеми у галузі агропромислового виробництва у процесі навчання або 

професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень, здійснення 

інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 1. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції сталого розвитку 

суспільства, освіти і методології наукового пізнання у сфері професійної освіти. 

РН 2. Ефективно використовувати сучасні цифрові інструменти, інформаційні 

технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або дослідницькій 

діяльності.  

РН 7. Створювати освітнє середовище професійної освіти, що є сприятливим 

для здобувачів освіти і забезпечує досягнення визначених результатів навчання. 

РН 8. Здійснювати у науковій та професійній літературі, базах даних, інших 

джерелах пошук необхідної інформації з професійної освіти і дотичних питань, 

систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. 

РН 9. Будувати і досліджувати моделі процесів у галузі професійної освіти. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК 1. Здатність застосовувати і розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру і проблем 

професійної освіти. 

СК 3. Здатність застосовувати і створювати нові освітні інструменти і технології 

та інтегрувати їх в освітнє середовище професійної освіти. 

СК 4. Здатність аналізувати, прогнозувати, критично осмислювати проблеми у 

професійній освіті, приймати ефективні рішення щодо їх розв’язання. 

СК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації 

до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


