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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
У процесі навчання студенти ознайомляться з принципами, можливостями, особливостями 

сучасних засобів комп’ютерної математики, поглиблять знання з основних розділів вищої 
математики, здобудуть навички розв’язання задач лінійної алгебри, аналітичної геометрії, 
математичного аналізу з використанням прикладних програм 

2. Мета навчальної дисципліни: Метою навчальної дисципліни є ознайомлення та 
оволодіння теоретичними і практичними знаннями по роботі із спеціалізованим математичним 
програмним забезпеченням для математичних розрахунків та моделювання таким як пакети 
Mathematica та MatLAB  

Примітка: окрім мети для вибіркових дисциплін має бути наведено коротке пояснення аргументованих  

переваг, які надає вивчення вибіркової  дисципліни. 

3. Пререквізити. Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої освіти має 

вивчити до початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння курсу. 

4. Результати навчання (формулювання результатів навчання у вигляді переліку загальних та 

фахових компетентностей (досягти…., аналізувати…). визначених відповідною освітньо-професійною 

програмою, із зазначенням рівня їх сформованості через достатність для вирішення певних завдань 

професійної діяльності) 

знати:  

 основні функцій, можливості, інструменти та правила користування 

спеціалізованими математичними пакетами Mathematica та MatLAB; 

 основні правила роботи в математичних пакетах Mathematica та 

MatLAB; 

 алгоритми розв’язання задач, реалізованих у вбудованих функціях 

математичних пакетів; 

 засоби створення графічних об’єктів на площині в пакетах 

Mathematica та MatLAB; 

 основи програмування в пакетах  Mathematica та MatLAB; 
 

вміти:  

 працювати з математичними пакетами Mathematica, MatLAB; 

 виконувати прості обчислення і операції в пакетах; 

 вирішувати проблеми, пов'язані з реалізацією графічних, 

аналітичних і чисельних методів розв’язання математичних задач на 

комп'ютері з використанням пакетів Mathematica та MatLAB; 

 вирішувати математичні задачі з використанням систем 

комп'ютерної математики (для розв’язання задач символьного 

диференціювання і інтегрування функції, для побудови графіків 

функцій і поверхонь, для розв’язання диференціальних рівнянь та 

ін.); 

 писати вбудовані та зовнішні функції (m-функції ) засобами пакету  

MatLAB; 

 писати функції  та модулі засобами пакету  Mathematica. 
 

  



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 1. (Загальні характеристики та використання ППП.) 

Тема 1.( Загальна 
характеристика 
пакетів прикладних 
програм.) 

11 2   4   5             

Тема 2. (Особливості 
використання 
пакета MathLab.)  

14 3   4   7             

Тема 3. (Особливості 
використання 
пакета Mathematica.) 

15 3  4  8       

Разом за  ЗМ1  40  8    12    20             
Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. (Обчислення та моделювання в пакетах Mathematica 

та MatLAB.) 

Тема 1. (Задачі 
лінійної алгебри в 
пакетах MatLAB та 
Mathematica.) 

22 3    9    10             

Тема 2. (Задачі 
математичного 
аналізу в середовищі  
MatLAB та 
Mathematica)  

28 4    9    15             

Разом за ЗМ 2  50  7    18    25             

Усього годин   90  15    30    45             
 

 



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 
  

Назва теми 

1 Програма Simulink системи MatLAB 

2 Оглядач розділів бібліотеки Simulink. 

3 Робота зі стрічками, файлами і звуками в MatLAB та Mathematica. 

4 Програмні засоби обробки даних в ППП. 

5 Побудова графіків в просторі засобами пакетів MatLAB та Mathematica. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є тестування та виконання лабораторних робіт.  

Формами підсумкового  контролю є залік.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть є: 

-  стандартизовані тести; 

- індивідуальні проекти;  

- лабораторні роботи;  

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 (для 1-3, 5-6 курсів) 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

зараховано 

A (90-100) відмінно 

B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

не зараховано  

з можливістю повторного 

складання 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано  

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

  



Розподіл балів, які отримують студенти 
Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та 

самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий 

модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

30  100 15 15  
  
  

20  
  

 20 
  

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 
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изд. — М.: Издат. дом “Вильямс”, 2004. —234 с. 

2. Дьяконов В. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5 в математике и моделировании. — М.: 
СОЛОН-Пресс, 2003. — 576 с. 

3. Лазарчук А. Моделирование процессов и систем в Mathlab: Учеб.курс. — СПб.: 
Питер, 2005. — 512 с. 

4. Потемкин В. Г. Вычисления в среде Mathlab. — М.: ДиалогМИФИ, 2004. — 720 с. 
5. Кондрашов В. Е., Королев С. Б. Mathlab как система программирования научно-

технических расчетов. — М.: Мир, 2002. —352 с. 
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2001. 
7. Дьяконов В.П. Системы символьной математики «Mathematica 2» и «Mathematica 3» 

/ В.П. Дьяконов. – М.: СК-ПРЕСС, 1998. – 320 с. 
8. Сабитова Г.С. Лабораторный практикум по информационным технологиям в 

математике / Г.С. Сабитова. – Стерлитамак: СГПА, 2008. – 216 с.  

9. Лазарев Ю.Ф. MATLAB 5.x / Ю.Ф. Лазарев. – К.: Издательская группа BHV, 2000.– 

384 с. 

10. Кондрашов В. Е., Королев С. Б. MathLab как система программирования 

научнотехнических расчетов. — М.: Мир, 2002. — 352 с. 

11.  Черняк А. А., Новиков В. А., Мельников О. И., Кузнецов А. В. Математика для 

экономистов на базе MathCad. — СПб., 2003. — 496 с. 
 

 

                                              6. Інформаційні ресурси 

1. http://elprivod.nmu.org.ua/files/mathapps/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%

D0%BE%D0%B2_matlab_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%

B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf 

2. https://habr.com/ru/company/wolfram/blog/348112/ 
 

 

http://elprivod.nmu.org.ua/files/mathapps/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_matlab_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
http://elprivod.nmu.org.ua/files/mathapps/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_matlab_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
http://elprivod.nmu.org.ua/files/mathapps/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_matlab_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://habr.com/ru/company/wolfram/blog/348112/

