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1. Мет дисципліни (до 300 символів) – оволодітиосновнимитеоретичнимипоняттями, 
методами та технологіямимоделювання, обробки об’єктів, проектування та 
розробкипрограмних систем, орієнтованих на математичні задачі і сучасне представлення 
результатів досліджень і навчальної інформації. Виконання базових операцій різними 
програмними засобами.  
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основні поняття інформатики; основні типи задач, які включаються до 
вивчення інформатики; основні об’єкти, які обробляються комп’ютерними засобами.  
2. Вміти: працювати з основними програмними середовищами в операційній системі 
Windows. 
3. Володіти елементарними навичками: представлення ходу розв’язання задач у 
алгоритмічному вигляді.  
 

3. Анотаціянавчальноїдисципліни (до 700 символів):  

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи татехнології» є складовою освітньої програми 
підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 11 математика та статистика зі 
спеціальності 111 математика освітньо-наукової програми 2020 «Математика та викладання 
математичних дисциплін». У програмі дисципліни основна увага приділяється 
питаннямпідготовки студентів до використання комп’ютерних засобів для розв’язання 
математичних задач, обробки об’єктів інформатики, підготовки сучасних презентацій 
навчальних дисциплін, переліку ефективних прикладів використання різних програмних 
засобів у освітньому процесі.  
 

Дана дисципліна є обов’язковою. 
Викладається у 8семестрі4курсув обсязі150 год. (5кредитів ECTS1)зокрема: лекційні – 24 
год.,лабораторні – 14 год., консультацій – 2 год, практичні – 14 год, 
самостійноїроботистудентів – 96 год. У курсіпередбачено2 змістовихмодулі та 
2модульніконтрольніроботи. Завершуєтьсядисциплінаіспитом. 
 

4. Завдання (навчальніцілі): 

формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці або у 
процесі навчання, що передбачає застосування сучасних можливостей комп’ютерної техніки 
теорій (спеціалізованих математичних пакетів програм), засобів обробки текстів і графіки, 
алгоритмічного підходу до розв’язання задач і вміння створювати пакети програм для 
розв’язання класів задач; набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 
сучасних досягнень математики відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, 
професійне оволодіння компетентностями:  
Загальні компетентності: 

1) Здатністьзастосовуватизнання у практичнихситуаціях (ЗК-2) 

2) Знання й розумінняпредметноїобласті та професійноїдіяльності (ЗК-3) 

                                                
1 кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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3) Навичкивикористанняінформаційних і комунікаційнихтехнологій (ЗК-6); 

4) Здатністьучитися і оволодіватисучаснимизнаннями (ЗК-7) 

5) Здатність до пошуку, обробки та аналізуінформації з різнихджерел (ЗК-8); 

6) Здатністьспілкуватися з представникамиіншихпрофесійнихгрупрізногорівня (з 
експертами з іншихгалузейзнань) (ЗК-11); 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

1) Здатністьзастосовуватиспеціалізованіпрограмні засоби і мовипрограмування (СК-9); 

2) Здатністьвикористовуватиобчислювальніінструменти для чисельних і 
символьнихрозрахунків (СК-10); 

3) Здатність до формування у учнівключових і предметних компетентностей та 
здійсненняміжпредметних зв’язків (СК-12); 

4) Здатністьпроектувати й організовуватисучаснеосвітнєсередовище для навчання, 
виховання та розвиткуучнівзасобами математики на уроках і в позаурочний час (СК-25). 
 

5. Результатинавчання за дисципліною: 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Код Результат навчання 
(Формуютьсярозробником) 

Форми 
(та/абометоди і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методиоцінюван
ня та 

пороговийкрите
рійоцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
йоцінці з 

дисциплін
и 

РН 1.1 

Сучасні засоби інформатики для 
підготовки текстової, графічної 
інформації, презентації даних досліджень 
і навчального матеріалу.  

5% 

РН 1.2 
Засоби роботи з символьними 
обчисленнями (пакети Mathematica, 
Maple) 

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильнихвідпов
ідей), 

іспит, активна 
робота на 

лабораторних 
та уснівідповіді 

10% 

РН 1.3 

Математичні середовища для проведення 
обчислень, включаючи використання 
стандартних вбудованих пакетів програм 
(Mathematica, Maple, Mathcad).  

5% 

РН 1.4 Перетворення числової інформації, 
заданої у табличній формі до графічної.  

Лабораторніз
аняття. 

практичні 
заняття 

Контрольна 
робота 2 (60% 
правильнихвідп

овідей), 
іспит, активна 

робота на 
лабораторних 

та 
уснівідповіді 

10% 

РН 2.1 

Створення програмних пакетів на основі 
алгоритмічних мов. Загальні принципи 
побудови алгоритмів і принципи синтезу 
складових елементів програм.  

Контрольна 
робота 1 (60% 

правильнихвідпов
ідей), 
іспит,  

виконаннязавдан
ь, винесених на 

самостійну 
роботу 

20% 

РН 2.2 
Типи даних, що використовуються в 
алгоритмічних мовах і способи їх 
задання.  

Лабораторніз
аняття,  

практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

 
Контрольна 

робота 2 (60% 
правильнихвідп

20% 
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РН 2.3 
Оператори циклу, умовні оператори, 
підпрограми і функції. Стандартні пакети 
програм.  

овідей), 
іспит,  

виконаннязавда
нь, винесених 

на самостійну 
роботу 

20% 

РН 3.1 
Алгоритмічний підхід до розв’язання 
типових задач математики. Приклади 
побудови ефективних алгоритмів.  

2,5% 

РН 3.2. 
Виробленнянавиківкомандноїроботи 

Лабораторніз
аняття, 

самостійна 
робота 

Активна 
робота на 

лабораторнихз
аняттях, 

уснівідповіді 
2,5% 

РН 4.1 

Продемонструватирозумінняособистої/пе
рсональноївідповідальності за професійні 
та/абоуправлінськірішення, якібазуються 
на використанніматематичнихметодів 

2,5% 

РН 4.2 

Високийступіньсамостійності, 
академічна та професійнадоброчесність, 
Відповідальноставитися до 
виконуванихробіт, нести відповідальність 
за їхякість 

Лекція, 
лабораторнез

аняття, 
самостійна 

робота 

Активна 
робота на 

лекційнихзанят
тях, 

самостійна 
робота, 

уснівідповіді 
Виступ з 

доповіддю за 
темою 

науковогодослі
дження 

2,5% 

 

6. Співвідношеннярезультатівнавчаннядисципліниізпрограмними результатами 
навчання 

Результатинавчаннядисципліни 
 
Програмнірезультати 
навчання 

Р
Н
 
1
.
1 

Р
Н
 
1
.
2 

Р
Н
 
1
.
3 

Р
Н
 
1
.
4 

Р
Н
 
2
.
1 

Р
Н
 
2
.
2 

Р
Н
 
2
.
3 

Р
Н
 
3
.
1 

Р
Н
 
3
.
2 

Р
Н
 
4
.
1 

Р
Н
 
4
.
2 

РН-
5Матинавичкивикористанняспеціалізованихпро
грамнихзасобівкомп’ютерної та прикладної 
математики і використовуватиінтернет-ресурси ; 

+ + + + + + + + + + + 

РН-12 Відшуковуватипотрібнунауково-
технічнуінформацію у науковійлітературі, базах 
даних та іншихджерелахінформації; 

+ + + + + + +     

РН-
20Розв’язуватиосновніматематичнізадачіаналізу
даних; 
застосовуватибазовізагальніматематичнімоделі 

+ + + + + + +     
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для специфічнихситуацій, 
матинавичкиуправлінняінформацією, і 
застосуваннякомп’ютернихзасобівстатистичног
оаналізуданих; 

РН-44Здатний до ефективноїкомунікації в 
процесінавчанняучнівматематиці, до пошуку та 
обробкиновоїінформації, до 
використаннясучаснихінформаційнихтехнологій
; 

+ + + + + + + + + + + 

7. Схема формуванняоцінки: 

7.1. Формиоцінюваннястудентів: 

- оцінюваннявпродовжнавчальногоперіоду: 
1. Активна робота на лабораторних, уснівідпові: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4– 5 балів/3 бали;  
2. Виконаннязавдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3 – 15 балів/9 
балів;  
3.Модульнаконтрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1, РН 4.1, РН 4.2 – 15 балів/9 балів;  
4.Модульнаконтрольна робота 2: PH1.3, PH1.4, PH2.2, PH2.3, РН 4.1, РН 4.2 – 15 балів/9 
балів; 
5. Розробкапроектів на лабораторнихзаняттях: PH2.1, PH2.2, PH2.3 – 10 балів/5 балів; 
Разом 60/35  
- підсумковеоцінювання: іспит. 
- максимальна кількістьбалів, якіможуть бути отримані: 40 балів; 
- результатинавчання, якібудутьоцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH2.2, 
РН2.3;  
- форма проведення і видизавдань:представлення проекту. 

7.2. Організаціяоцінювання: 

Активна робота на лекціяхпередбачаєвиконаннядодаткових задач теоретичного плану, 
запропонованихкерівником курсу. 
Самостійна робота передбачаєвиконаннязазначенихкерівником курсу завдань практичного 
характеру.  
Модульніконтрольніроботи та колоквіум проводиться в час після занять в форміписьмово-
усній за практичними та теоретичнимипитаннями курсу, запропонованихкерівником курсу. 
Допускаєтьсяоцінювання за допомогоютехнологійдистанційногонавчання. 
Критично-розрахунковиймінімумбалів за навчаннявпродовж семестру становить 20балів, 
рекомендованиймінімум, розрахований з урахуваннямспецифікидисципліни становить 
35балів. Студенти, якіпротягом семестру набрали 
сумарноменшукількістьбалівніжрекомендованиймінімум35балів для 
підвищеннябалівотримуютьможливістьнаписатидодатковуконтрольну роботу та 
скластидомашнізавдання. Студенти, які набрали впродовж семестру та за 
рахунокдодатковихетапівоцінюваннясумарноменшукількістьбалівніж критично-
розрахунковиймінімум20балів, до складанняіспиту не допускаються.  
У випадкувідсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 
контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організаціюосвітньогопроцесу в 
Київськомунаціональномууніверситетіімені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 
Форма іспиту – письмово-усна. Екзаменаційнийбілетіспитускладаєтьсяіз 4 завдань, перші два 
з яких є теоретичними, два інших – задачі. Кожнезавданняоцінюютьсявід 0 до 8 балів. 
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Додаткововід 0 до 8 балів студент отримує за уснеопитування. Всього за 
іспитможнаотримативід 0 до 40 балів. Мінімальнакількістьбалів, якідодаються до 
семестрових – 24 бали. 
 
Термінипроведення форм оцінювання: 
1. Модульнаконтрольна робота 1: на 5-му тижнінавчальногоперіоду. 
2. Модульнаконтрольна робота 2: на 9-му тижнінавчальногоперіоду.  

7.3. Шкала відповідностіоцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно/ Fail 0-59 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

3-й семестр 
Кількість годин Теми Назва теми 

Лек
ції 

Лаборат
орні 
заняття 

Практ
ичніза
няття 

Самост. 
робота 

Контр. 
модуль
на 
робота 

Іншіфо
рми 
контро
лю 

Змістовий модуль 1. Спеціалізовані засоби обробки математичної інформації і 
обчислень.  
1 Сучасні засоби інфор-

матики для підготовки 
текстової, графічної 
інформації, презента-
ції даних досліджень і 
навчального матері-
алу. Побудова графі-
ків на основі числових 
даних.  

4 2 2 10   

2 Засоби роботи з 
символьними 
обчисленнями (пакети 
Mathematica, Maple) 

4 2 2 10   

3 Математичні середо-
вища для проведення 
обчислень, вклю-
чаючи використання 
стандартних вбудова-
них пакетів програм 
(Mathematica, Maple, 
Mathcad). 

4 3 3 20 2  

Змістовий модуль 2. Створення програмних пакетів на основі алгоритмічних мов. 
1 Типи даних, що 

використовуються в 
алгоритмічних мовах і 
способи їх задання. 

4 2 2 16   

2 Типи даних, що 
використовуються в 

4 2 2 20   



 

© Лимарченко О.С. 2021 р. 
 

алгоритмічних мовах і 
способи їх задання. 
Оператори циклу, 
умовні оператори, 
підпрограми і функції. 
Стандартні пакети 
програм. 

3 Алгоритмічний підхід 
до розв’язаннятипо-
вих задач математики. 
Приклади побудови 
ефективних 
алгоритмів. 

4 3 3 20 2  

Всього годин за 8 семестр 24 14 14 96   
 
Загальнийобсяг 180 годин, у тому числі: 
лекції – 24 годин, 
лабораторнізаняття – 14 годин, 
практичнізаняття – 14 годин, 
консультації – 2 години,  
самостійна робота – 96 годин. 

 
9. Рекомендованіджерела: 

Основналітература: 

1. Аладьев В. З., Ваганов В. А., Гринь Д. С. Избранные системные задачи в программной 
среде Mathematica. — Херсон: Олди–Плюс, 2013. — 556 с. — ISBN 978-966-289-012-9. 
2. Гавриленко В.В., Парохненко Л.М., Москаленко Н.В. Офісніінформаційнітехнології. 
Програмування у середовищі MS Excel. Навчальнийпосібник. – К.: НТУ, 2015. – 156 с. 
3. Гавриленко В.В., Величко К.С., Алєксєєнко К.М. Mathcad в інженернихрозрахунках. 
Частина 1. Посібник для студентівінженернихспеціальностей НТУ. - К.: НТУ, 2004. - 127 с. 
4. Гавриленко В.В., Величко К.С., Алєксєєнко К.М. Mathcad в інженернихрозрахунках. 
Частина 2. Посібник для студентівінженернихспеціальностей НТУ. - К.: НТУ, 2005. - 108 с. 
5. Таранчук В. Б. Основные функции систем компьютерной алгебры. — Минск: БГУ, 
2013. — 59 p. 
6.  Гавриленко В.В., Парохненко Л.М. 
Комп’ютернітехнологіїобробкиекономічноїінформації. Навчальнийпосібник. – К.: НТУ, 2008. 
– 188 с. 
7. ДьяконовВ. П. MATLAB 6.5/7.0 + Simulink 5/6. Основы применения.Библиотека 
профессионала. — М.: «СОЛОН-Пресс», 2005. — 800 с. — ISBN 5-98003-181-2. 
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