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Короткий зміст освітнього компоненту: Метою вивчення навчальної
дисципліни є формування у здобувачів системи теоретичних знань в
області класичної та сучасної теорії автоматичного керування та
практичних навичок з використання пакету прикладних програм
MATLAB для побудови моделей, аналізу та синтезу складних
інформаційно-керуючих систем.
Передумови для вивчення освітнього компоненту: освітня
компонента ґрунтується на знаннях та навичках, отриманих при
вивченні освітніх компонент «Фундаментальна та прикладна
математична
підготовка», «Моделювання та оптимізація в
інформаційних управляючих системах». Передбачається, що здобувач
має базові знання з фізики, електротехніки, теоретичної механіки, теорії
автоматичного керування.
Компетентності:
СК03. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази
даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне
забезпечення у науковій та навчальній діяльності.

СК05. Здатність виявляти, ставити та вирішувати дослідницькі науковоприкладні задачі та/або проблеми в сфері комп’ютерних наук,
оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
Результати навчання:
РН04. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і
комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх
для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у
комп’ютерній науці та дотичних міждисциплінарних напрямах.

Методи навчання, форми та методи оцінювання:
Методи навчання: лекційні, практичні заняття, самостійна робота
здобувача. Поточний контроль здійснюється шляхом усних опитувань
на заняттях. Підсумковий контроль здійснюється у формі усного заліку
по матеріалу після засвоєння аспірантами дисципліни. Підсумкова
оцінка знань визначається (у накопичених балах та за національною
шкалою) як сума усіх оцінок.
Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які за
результатами поточного контролю на практичних заняттях набрали не
менше 20 балів.
Критерії оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень аспіранта
здійснюється на основі наступних складових: усне опитування на
заняттях (0 - 60 балів) та підсумкового контролю у вигляді заліку (0 - 40
балів). Підсумковою оцінкою за семестр є сума балів з вищевказаних
складових.
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