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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування закладу вищої освіти) 

Факультет математики та інформатики 

(назва інституту/факультету) 

Кафедра         математичного моделювання  
(назва кафедри) 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ  
(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 

 вибіркова 

(вказати: обов’язкова) 

 
Освітньо-професійна програма  Інформаційні технології та управління проектами,  

                                                                           Системний аналіз  
(назва програми) 

Спеціальність   122 – Комп’ютерні науки, 124 – Системний аналіз  
(вказати: код, назва) 

Галузь знань  12_Інформаційні технології  
(вказати: шифр, назва) 

Рівень вищої освіти   перший бакалаврський  
(вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий) 

 

(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 

 

Мова навчання   українська  
(вказати: на яких мовах читається дисципліна) 

 

Розробники: Іліка С.А., асистент кафедри математичного моделювання, канд. фіз.-мат. наук  
 

(вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 

 

 

 

                 Профайл викладача (-ів) http://matmod.fmi.org.ua/pro-kafedru/spivrobitnyky/ilika-svitlana-

anatolijvna/ 

 

Контактний тел.                0992919221 
 

E-mail: s.ilika@chnu.edu.ua  

 

Сторінка курсу в Moodle https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3370  

 

Консультації 2 семестр 

                                               Онлайн-консультації: щовівторка за домовленістю 

                                               Очні консультації: за попередньою домовленістю. 
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1. Анотація дисципліни  

У процесі навчання студенти ознайомляться з можливостями, засобами та  
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, таким як пакети Mathematica та 

MatLAB, для математичних розрахунків та моделювання.  

Опанування даної вибіркової дисципліни дозволить з легкістю 
розв’язувати складні математичні задачі та моделювати різні процеси. 

3. Пререквізити 

Алгебра і геометрія, Математичний аналіз. 

 

4. Результати навчання: 

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. 

 

                      Компетентності. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ФК12. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних 

системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників 

результативності функціонування операційних систем і системного програмного 

забезпечення. 

ФК13. Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на 
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основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні 

системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж. 

ФК16. Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і 

технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених 

систем паралельної обробки інформації. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН15. Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних 

систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології 

проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-

економічних і виробничо-технічних систем. 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни  Пакети прикладних програм   
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Денна 1 2 3 90 2 15   30 45  залік 

Заочна             

 

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. (Обчислення та моделювання в пакеті MatLAB) 

Тема 1.( Загальна 

характеристика 

пакетів прикладних 

програм.) 

11 2  4  5       

Тема 2. (Особливості 

використання 

пакета MathLab.) 

12 2  2  8       

Тема 3. (Задачі 

лінійної алгебри в 

пакеті MatLAB.) 

13 2  5  6 
      

Тема 4. (Задачі 

математичного 

аналізу в середовищі  

MatLAB) 

13 2  5  6 

      

Разом за ЗМ1 49 8  16  25       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. (Обчислення та моделювання в пакеті Mathematica.) 

Тема 1. (Особливості 15 3  4  8       
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використання 

пакета Mathematica.) 

Тема 2. (Задачі 

лінійної алгебри в 

пакеті Mathematica.) 

13 2  5  6       

Тема 3. (Задачі 

математичного 

аналізу в середовищі  

Mathematica) 

13 2  5  6 

      

Разом за ЗМ 2 41 7  14  20       

Усього годин 90 15  30  45       

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість годин /форми 

контролю 

1 Програмні засоби обробки даних в ППП. 5/усна відповідь, реферат 

2 Програма Simulink системи MatLAB 4/усна відповідь, реферат 

3 Робота зі стрічками, файлами і звуками в MatLAB 2/усна відповідь, реферат 

4 Побудова графіків в просторі засобами пакетів MatLAB 2/усна відповідь, 

 m-файл  

5 Задачі лінійної алгебри в пакеті MatLAB 6/усна відповідь, 

 m-файл 

6 Задачі математичного аналізу в середовищі  MatLAB 6/усна відповідь, 

 m-файл 

7 Побудова графіків в просторі засобами пакетів Mathematica.  4/усна відповідь, 

 m-файл 

8 Робота зі стрічками, файлами і звуками в Mathematica. 4/усна відповідь, 

 файл-програми 

9 Задачі лінійної алгебри в пакеті Mathematica 6/усна відповідь, 

 файл-програми 

10 Задачі математичного аналізу в середовищі  Mathematica 6/усна відповідь, 

 файл-програми 

 

 

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 бути: 

- стандартизовані тести; 

- усна відповідь; 

- 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. 

. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів (залік) 

Сумарна  

к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  
30 

 
100 10 10 15 10 10 15 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

                                                            7. Рекомендована література - основна 

1. Джон Г. Мэтьюз, Куртис Д. Финк. Численные методы. Использование MATLAB: 3-е 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. 

6. Лернер Э.Ю., Кашина О.А. Пакет Mathematica: первые уроки. // Казань: Изд-во ДАС, 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. 

12. Вавилов Н.А., Семенов А.А., Халин В.Г., Задачи по алгебре. Линейная алгебра., ОЦЭиМ, 

СПб, 2003, pp. 1–52. 

13. Вавилов Н.А., Иванов О.А., Лушникова Г.А., Халин В.Г., Уроки математики при помощи 

Mathematica., ОЦЭиМ, СПб, 2008, pp. 1–146. 

14. Вавилов Н.А., Халин В.Г., Юрков А.В. Mathematica для нематематика: учебное пособие для 

вузов Электронное издание М.: МЦНМО, 2021 483 с. 

 

8. Інформаційні ресурси 
1. https://life-prog.ru/ukr/view_cat.php?cat=5 

2. https://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 

3. https://www.mccme.ru/free-books/mathematica.pdf 

4. https://www.wolfram.com/broadcast/video.php?c=461&v=2674 

5. https://baumanka.pashinin.com/IU2/sem8/%D0%A1%D0%90%D0%A3%20%D0%9B%D0%90

/%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%AB/_Mathematica_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5

%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2017_03_16/%D0%94%D1%8C%D

1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_Mathematica_5_6_7_%D0%9F%D0

%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_2010.pdf 

6. http://geometry.karazin.ua/resources/documents/20150217130303_d3f9925.pdf 

7. https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3370 

 

https://life-prog.ru/ukr/view_cat.php?cat=5
https://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://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://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://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://www.mccme.ru/free-books/mathematica.pdf
https://www.wolfram.com/broadcast/video.php?c=461&v=2674
https://baumanka.pashinin.com/IU2/sem8/%D0%A1%D0%90%D0%A3%20%D0%9B%D0%90/%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%AB/_Mathematica_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2017_03_16/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_Mathematica_5_6_7_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_2010.pdf
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