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Предмет навчальної практики 

Теоретичні і методичні підходи, практичні рекомендації щодо управ-

ління процесом організації самонавчання та набуття соціально-професійних, 

комунікаційних та особистісних компетентностей у фаховій діяльності. 

 

Мета навчальної практики 

Поглиблення практичних вмінь та набуття навичок і досвіду викорис-

тання отриманих знань з фахових навчальних дисциплін. 

 

Основні завдання 

 засвоєння теоретичних основ моделювання економічних процесів, об'єк-

тів і явищ з використанням економіко-математичних методів та моде-

лей; 

 набуття практичних навичок використання засобів об'єктно-орієнтова-

ного програмування для автоматизації вироблення якісних управлінсь-

ких рішень; 

 формування вмінь програмування процесу прогнозування соціально-

економічних явищ. 

 

Місце навчальної практики в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Навчальна практика є обов'язковим компонентом програми підготовки 

бакалаврів з економічної кібернетики. Вона базується на знаннях, сформова-

них на вивченні таких дисциплін, як “Інформатика”, “Об’єктно-орієнтоване 

програмування”, “Економіко-математичне моделювання”, “Управління проек-

тами інформатизації”, “Прогнозування соціально-економічних процесів”, 

“Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика”. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 основні наукові підходи та сучасні концепції моделювання соціально-

економічних процесів;  

 принципи побудови математичних моделей економічних процесів;  



 етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера;  

 концепцію типів даних і операції над даними різних типів;  

 технології об'єктно-орієнтованого і структурного програмування;  

 основні алгоритмічні конструкції (послідовність, розгалуження, цикл) 

та відповідні їм команди у мовах програмування високого рівня. 

б) уміти 

 розробляти алгоритми прогнозування поведінки соціально-економіч-

них об'єктів, процесів, явищ з використанням одного з методів мате-

матичного моделювання; 

 створювати комплексний програмний продукт, який реалізовуватиме 

такі етапи моделювання, як: побудова, дослідження та реалізації мо-

делі; 

 налагоджувати інформаційний продукт та створювати презентації 

програмного засобу. 
 

Зміст навчальної практики за темами 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Основні поняття економічної кібернетики – система, 

модель, управління. 

Тема 2. Математичні засади економічної моделі.  

Тема 3. Особливості об'єктно-орієнтованого програмування. 

Принципи об'єктно-орієнтованого візуального 

програмування. 

Тема 4. Керуючі структури (умови та цикли). 

Тема 5. Масиви. 

Тема 6. Процедури і функції. 

Тема 7. Файли. Типи даних. 

Тема 8. Графічна візуалізація даних. 

Тема 9. Налагодження програми.  
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