
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.Код: 2.2. 
2.Назва: Мова програмування і програмне середовище R у водній інженерії. 
3.Тип: вибіркова. 
4.Рівень вищої освіти: ІI (магістерський). 
5.Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 
6.Семестр, коли вивчається дисципліна: 9, 10. 
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Новачок О.М., к. с.-г. н., 

доцент. 
9.Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• знати особливості мови програмування і програмного середовища R; 

• проводити необхідні статистичні розрахунки, використовуючи мову програмування і 

програмне середовище R; 

• використовувати інформаційні технології у водній інженерії. 
10.Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, поточний модульний контроль. 
11.Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вища математика, 

інформатика та комп'ютерна техніка, математичні методи розв'язування інженерних 

задач. 
12.Зміст курсу: Основні характеристики мови програмування R . Встановлення в 

операційній системі Linux. Особливості використання програмного середовища R для 

статистичних розрахунків. Доступ до віддалених баз даних. Візуалізація даних в R. 
13.Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Комплексна архітектурна мережа R. URL: https://cran.r-project.org/ . 

2. Допоміжна документація. URL:  https://cran.r-project.org/  

 

14.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
10 год. лекцій, 20 год. лабораторних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

використання  мультимедійних засобів. 
15.Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 
16.Мова викладання: українська 
 
Завідувач кафедри 

к.т.н, доцент       С.В. Клімов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: 2.2. 

2. Title: Programming language and software environment R in water engineering; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: tthe 2nd (Master's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when the discipline is studied: 9, 10. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Novachok, O.M., PhD in Agricultural, Associate Professor. 
9. Results of studies:: 

• know the features of the programming language and the software environment R; 

• carry out the necessary statistical calculations using the programming language and the 

software environment R. 

• use information technology in the water engineering. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, 

current module control. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

Higher Mathematics, Informatics and Computer Engineering, Mathematical Methods for Solving Engineering 

Problems 
12. Course contents: Key Features of the Programming Language R. Installation in the Linux 

operating system. Features of using the software environment R for statistical calculations. Access 

to remote databases. Data Visualisation with R. 
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 

1. The Comprehensive R Archive Network. URL: https://cran.r-project.org/.  

2. Contributed Documentation URL:  https://cran.r-project.org/.. 

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures - 10 hours, practical classes - 20 hours, independent work - 60 hours. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the semester. 

Current Control (100 points): testing, questioning. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of Department 

Ph.D., Associate Professor        S.V. Klimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


