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Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

2 курс, 3 семестр, ОС «магістр» 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується  

TI,  

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» 

Перелік 

компетентностей 

та результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК2. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні 

знання у професійній діяльності. 

ЗК8. Володіння навиками використання сучасного 

програмного забезпечення, Internet-ресурсів і роботи в 

комп’ютерних мережах, володіння основними методами, 

способами і засобами отримання, зберігання та переробки і 

використання технічної інформації у професійній діяльності. 

ФК2. Вміння застосовувати системний підхід до вирішення 

інженерних проблем на основі досліджень в рамках 

спеціалізації. 

ФК15. Здатність застосовувати математичні та статистичні 

методи при зборі, систематизації, узагальненні та обробці 

науково-технічної інформації, підготовці оглядів, анотацій, 

складання рефератів, звітів та бібліографії по об'єктах 

дослідження; брати участь в наукових дискусіях і 

процедурах захисту наукових робіт різного рівня та виступів 

з доповідями та повідомленнями по тематиці проведених 

досліджень; володіти способами поширення і популяризації 

професійних знань, проводити навчально-виховну роботу з 

учнями. 

ПРН2. Застосовувати знання з фундаментальних наук для 

вивчення професійно-орієнтованих. 

ПРН17. Знати, розуміти і застосовувати методологію та 

методики проведення наукових досліджень та інтерпретації 

їх результатів в галузі автомобільного транспорту, брати у 

них участь та готувати огляди, анотації, реферати, звіти та 

бібліографії по об'єктах дослідження. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

Вивченню цієї дисципліни має передувати такі дисципліни 

як «Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою», 



вивчення 

дисципліни 

«Триботехніка», «Вібраційні системи машин», 

«Ліцензування та сертифікація на транспорті», 

«Математичні моделі у дослідженні машин» 

Основні теми 

дисципліни 

32 години практичних занять 

Основні теми практичних занять: 

 Ознайомлення з системою МАТLАВ. 

 Статистична обробка даних. 

 Одновимірна таблична інтерполяція. 

 Графічний інтерфейс підгонки кривих. 

 Нелінійна регресія. 

 Розв’язання систем диференціальних рівнянь. 

Мова викладання Українська 
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