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Вступ 
 

Болонський процес та кредитно-модульна система організації навчального процесу 

Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, 
входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без модернізації системи вищої 
освіти, спрямованої на підготовку фахівців на рівні міжнародних вимог. 

Однією із передумов входження України до єдиного європейського та світового освітнього 
простору є впровадження в систему вищої освіти України основних ідей сформульованих 
Болонською декларацією 1999 року. 

Головна мета процесу що розпочався у вищій освіті більшості країн Європи і отримав назву 
згаданої вище декларації - консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів 
країн Європи для істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і 
вищої освіти у світовому вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи в суспільних 
перетвореннях. 

Болонський процес має свою передісторію, що полягає в розробленні та підписанні 
представниками країн Європи Лісабонської конвенції (1997 р.) про визнання кваліфікацій для 
системи вищої освіти європейського регіону та Сорбонської декларації (Париж, Сорбонна, 1998 р.) 
щодо узгодження структури системи вищої освіти в Європі. Сам же Болонський процес на рівні 
держав було започатковано 19 червня 1999 року в Болоньї (Італія) підписанням 29 міністрами 
освіти від імені своїх урядів документа, який назвали "Болонська декларація". Цим актом країни-
учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої освіти і 
домовилися про створення єдиного європейського освітнього і наукового простору до 2010 року. 

Наступний етап Болонського процесу відбувся в Празі 19 травня 2001 року, де було підписано 
Празьке комюніке представниками вже 33 країн Європи. 

На саміті було виділено важливі елементи європейського простору вищої освіти, а саме: постійне 
навчання протягом усього життя; мотивоване залучення студентів до навчання; сприяння 
підвищенню привабливості та конкурентоспроможності європейського простору вищої освіти для 
інших регіонів світу. 

Третій етап Болонського процесу відбувся в Берліні 18-19 вересня 2003 року, де було підписано 
відповідне комюніке. Принципово нове рішення Берлінського саміту – поширення 
загальноєвропейських вимог і стандартів уже й на докторські ступені. Зазначається, що 
європейськи1й простір вищої освіти та європейський простір дослідницької роботи – дві 
взаємопов’язані частини сукупності знань. 

Четвертий саміт Болонського процесу був проведений 19-20 травня 2005 року в Бергені 
(Норвегія). Саме тоді Україна була прийнята до країн, що входять до європейського освітнього 
простору та є учасниками Болонського процесу. 

Забезпечення умов для розширення мобільності представляє для України одне з найважливіших 
завдань її інтеграції до Болонського процесу. Це стосується студентів, викладачів і науковців 
України, яким надається підтримка в рамках міжнародних угод: 86 міжурядових та 46 
міжвідомчих угод з 61 країною світу, 17 з них про взаємне визнання документів про освіту, 
наукові ступені і вчені звання, прямих угод між вищими навчальними закладами і науково-
дослідницькими установами та міжнародними програмами, що реалізуються в Європейському 
регіоні, і є доступними для України. 
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Які ж основні вимоги ставить членство України в Болонському процесі перед всією системою 
освіти та вищими навчальними закладами зокрема? В основному їх можна звести до таких шести 
ключових позицій: 

• прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і кваліфікацій;  
• увести двоступеневу структуру вищої освіти;  
• використовувати єдину систему кредитних одиниць (систему ECTS - European Community 

Course Credit Transfer System) і додатків до дипломів;  
• напрацьовувати, підтримувати і розвивати європейські стандарти якості із застосуванням 

зрозумілих порівнюваних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки;  
• усунути існуючі перепони для розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників і 

управлінців вищої школи.  
• забезпечувати привабливість системи європейської освіти.  

Враховуючи ці вимоги та для найбільш оптимального та безболісного переходу від існуючої 
системи освіти в Україні до новітньої, яка враховуватиме основні положення Болонського процесу 
була розроблена модель кредитно-модульної організації навчального процесу. 

З метою перевірки цієї моделі рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 
2003 року було розпочато проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. 

На сьогодні у педагогічному експерименті задіяні 106 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, де охоплено понад 120 тис. студентів (5189 академічних груп) за 75 напрямами 
підготовки. 

За час проведення експерименту Міністерством освіти і науки розроблено Тимчасове положення 
про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (наказ 
МОН від 23 січня 2004 року №48), а також визначено особливості організації навчального процесу 
в умовах кредитно-модульного навчання (наказ МОН від 20 жовтня 2004 року № 812). 

Вказані нормативні документи визначають такі основні положення: 

• ціна кредиту для напрямів підготовки (спеціальностей), з яких проводиться експеримент, 
складає 36 годин. Нормативна кількість залікових одиниць на один навчальний рік - 60 
кредитів. Відповідно, для підготовки бакалавра - 240 кредитів.  

• кількість кредитів за навчальну дисципліну визначається діленням загального обсягу годин 
з навчальної дисципліни на ціну кредиту (з округленням до 0,5 кредиту).  

• у навчальних та робочих планах експериментальних напрямів підготовки вводиться 
додаткова графа "Кредити ECTS".  

• в академічній довідці в графі "Години" через дріб зазначається кількість кредитів ECTS, а в 
графі "Оцінки" через дріб - оцінка за шкалою ECTS.  

Наразі у вищих навчальних закладах України розпочинається другий етап впровадження 
кредитно-модульної системи у навчальний процес, який передбачає охоплення більшого 
контингенту студентів та викладачів. 

Відповідно до рішення Вченої ради ЧНУ від 29.06.05 вчитися за кредитно-модульною системою з 
1 вересня 2005-2006 навчального року будуть всі студенти І курсу денної форми навчання. 
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ECTS 

Європейське співтовариство сприяє міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості 
освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програма обміну студентами є 
переважаючим елементом такої міжуніверситетської співпраці. Програма "Іразмес" чітко 
демонструє, що навчання за кордоном може бути особливо цінним досвідом, оскільки це не лише 
найкращий спосіб дізнатися про інші країни, ідеї, мови і культури; все більше і більше це також 
стає важливим елементом збільшення можливостей для росту навчальної і професійної кар'єри. 

Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритої європейської зони освіти і 
підготовки, де студенти і викладачі можуть переміщатися без перешкод. Тому Європейська 
система перезарахування кредитів (ECTS) була розроблена в експериментальному проекті, 
організованому в рамках програми "Іразмес" як засіб покращання визнання освіти для навчання за 
кордоном. Зовнішнє оцінювання ECTS продемонструвало потенціал системи і Європейська 
комісія вирішила включити ECTS у свою програму "Сократес", зокрема у розділ 1 про вищу освіту 
("Іразмес"). ECTS зараз рухається від своєї обмеженої вузької експериментальної стадії до 
ширшого використання як елемента європейського масштабу у вищій освіті. 

ECTS забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, збудувати мости між навчальними 
закладами і розширити можливості вибору для студентів. Система сприяє полегшенню визнання 
навчальних досягнень студентів закладами через використання загальнозрозумілої системи 
оцінювання - кредити і оцінки - а також забезпечує засобами для інтерпретації національних 
систем вищої освіти. ECTS базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно 
навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-партнерами і студентом) 
і використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів). 

Цей довідник розроблений, щоб допомогти потенційним користувачам Європейської системи 
перезарахування кредитів (ECTS) впроваджувати цю систему у практику. Основні елементи ECTS 
представлені досить стисло, оскільки їх розробляли, старанно перевіряли і удосконалювали в 
експериментальному проекті 145 європейські університети з усіх держав-членів та країн 
Європейської економічної зони. 

Характерні особливості ECTS 

Як проголошено у вступі, система ECTS базується на трьох ключових елементах: інформації 
(стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємної угоди (між закладами-партнерами і 
студентом) і використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів). 
Ці три ключові елементи приводяться в дію через використання трьох основних документів: 
інформаційного пакета, форми заяви/навчального контракту і переліку оцінок дисциплін. Більш за 
все ECTS використовується студентами, викладачами і закладами, які хочуть зробити навчання за 
кордоном невід'ємною частиною освітнього досвіду. 

За своєю суттю ECTS жодним чином не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних 
програм. Це є питаннями якості, яка повинна визначатися самими вищими навчальними закладами 
під час створення необхідних баз для укладання угод про співпрацю, двосторонніх чи 
багатосторонніх. Кодекс хорошої практики, що називається ECTS, забезпечує тих дійових осіб 
інструментами, щоб створити прозорість і сприяти визнанню освіти. 

Повне визнання навчання є необхідною умовою для втілення програми обміну студентами в 
рамках програм "Сократес" чи "Іразмес". Повне визнання навчання означає, що період навчання за 
кордоном (включаючи іспити чи інші форми оцінювання) заміняє порівнюваний період навчання у 
місцевому університеті (включаючи іспити чи інші форми оцінювання), хоча зміст погодженої 
програми навчання може відрізнятися. 
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Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі і переконанні щодо якості 
навчальної роботи освітніх закладів-партнерів. 

ECTS забезпечує прозорість через такі засоби: 

• Кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається розділам курсу, щоб 
окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу 
(див. частину "Кредити ECTS");  

• Інформаційний пакет, який дає письмову інформацію студентам і працівникам про 
навчальні заклади, факультети, організації і структуру навчання і розділів курсу (див. 
частину "Інформаційний пакет");  

• Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб, який є 
всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу до іншого 
(див. частину "Перелік оцінок дисциплін");  

• Навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і кредитів 
ECTS, які будуть присвоюватись за успішне її закінчення, є обов'язковим як для місцевого і 
закордонного закладів (home and host institutions), так і для студентів (див. частину "Форми 
заяв для студентів/навчальний контракт").  

Хороше спілкування і гнучкість також необхідні, щоб сприяти визнанню навчання, завершеного 
чи пройденого за кордоном. У цьому координатори ECTS повинні відіграти важливу роль, 
оскільки їхніми основними завданнями є займатися навчальними і адміністративними аспектами 
ECTS (див. частину "Координатори ECTS"). 

Повний діапазон розділів курсу факультету/закладу, який користується ECTS, повинен, у 
принципі, бути доступним для студентів, які навчаються за програмою обміну, включаючи розділи 
курсів, що читаються на рівні докторантури. Студентам слід давати можливість проходити 
звичайні розділи курсу - а ті, що спеціально для них розроблялися - і не слід позбавляти 
можливості дотримуватися вимог для одержання ступеня чи диплому закордонного закладу. 

ECTS також дає можливість для подальшого навчання за кордоном. З ECTS студент не 
обов'язково повернеться назад до місцевого закладу після періоду навчання за кордоном; він/вона 
може віддати перевагу тому, щоб залишитися у закордонному закладі - можливо, щоб здобути 
ступінь - чи навіть перейти до третього закладу. До компетенції закладів належить вирішувати 
прийнятне це чи ні, і які умови студент повинен виконати, щоб одержати диплом чи реєстрацію 
перезарахування. Перелік оцінок дисциплін є особливо корисним за цих умов, оскільки він 
показує історію навчальних здобутків студентів, яка допоможе закладам приймати ці рішення. 

Кредити ECTS 
Що таке кредити ECTS? 

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб 
охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони 
відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості 
роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання у закладі, тобто лекції, 
практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота - в бібліотеці чи 
вдома - і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, 
базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами. 

Кредити ECTS - це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження студента. 
Вони лише визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає один 
блок курсу в закладі чи факультеті, який призначає кредити. 
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У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік, і, як правило, ЗО 
кредитів на семестр, і 20 кредитів на триместр. 

Кредити ECTS забезпечують, щоб відповідність програми з точки зору навчального навантаження 
на період навчання за кордоном. 

Два приклади: 

• Студент, чий вибір блоків курсу веде до навчальної програми, що становить 120 кредитів 
ECTS на навчальний рік, був би змушений працювати удвічі більше, ніж звичайний студент 
закордонного навчального закладу.  

• Студент, чия програма навчання становить 30 кредитів ECTS за весь навчальний рік, взяв 
би на себе набагато менше роботи, ніж середній місцевий студент і навчався б, по суті, без 
відриву від виробництва.  

Розподіл кредитів ECTS на навчальні дисципліни 

Кожен ВНЗ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами самостійно. Кредити 
розподіляються на всі дисципліни, які вивчає студент, а також на практику та написання курсових. 
Дипломних та магістерських робіт. Кредити присвоюються тільки після закінчення вивчення 
дисципліни та за умови успішного складання одного з видів підсумкового контролю. 

Присвоєння студентам кредитів ECTS 

Студенти одержують кредити ECTS за всю академічну роботу, яку вони виконують у вищому 
навчальному закладі. 

Перезарахування кредитів ECTS 

Місцеві і закордонні заклади готують інформацію і обмінюються переліком оцінок дисциплін 
кожного студента, який бере участь у ECTS до і після навчання за кордоном. Копії цих переліків 
додаються до особистої справи студента. Місцевий навчальний заклад визнає загальну суму 
кредиту, одержаного його студентами у закладах-партнерах за кордоном, щоб кредити для 
пройденого блоку курсу замінили кредити, які у протилежному випадку були би отримані у 
їхньому місцевому закладі. Навчальний контракт дає студентові гарантію авансом, що кредити для 
затвердженої програми навчання будуть перезараховані. 
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Загальний 
опис 

 
1. Структура й організація факультету 

 
Факультет прикладної математики 

вул. Університетська, 28 
тел. 58-48-80 

e-mail: clg-math@chnu.cv.ua 
 
 

Структурні елементи факультету 
Деканат                                                                                      58-48-80 880 
Інтернетцентр                                                58-47-47       747 
Методичний кабінет                                                                58-47-51       751 
Кафедра алгебри та інформатики                                           58-48-70       870 
Кафедра диференціальних рівнянь                                         58-48-64 864 
Кафедра математичного аналізу                                             58-48-88 888 
Кафедра математичного моделювання                                  58-48-25        825 
Кафедра прикладної математики                                             58-48-57        857 
Кафедра математичної і прикладної статистики                 58-48-81        881 
 
Штатні працівники: 
                                     професорів - 7 
                                     доцентів      - 40 
                                     асистентів   - 31 
Студенти:             
                                     стаціонар  - 503 
                                     заочна форма - 225 
 

 
Деканат 

Декан       Черевко Ігор Михайлович  
Заступники: 
- з навчально-      Кушнірчук Василь Йосипович  
  виховної роботи  
- з навчально-      Мартинюк Ольга Василівна  
  методичної роботи 
Секретар деканату         Довжицька Ірина Михайлівна 
 
 

Методичний кабінет 
Маслюченко Інна В’ячеславівна                     зав. кабінетом 
  
 

Кафедра алгебри та інформатики                       
Городецький Василь Васильович   зав. кафедри, професор   
Боднарук Світлана Богданівна   доцент  
Довгей Жанна Іллінічна    асистент  
Житарюк Іван Васильович     доцент  
Ковдриш Володимир Володимирович       асистент 
Колісник Руслана Степанівна   доцент  
Лучко Вікторія Сергіївна     асистент   
Мартинюк Ольга Василівна   доцент 
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Мартинюк Сергій Васильович   доцент 
Мироник Вадим Ілліч    асистент 
Сікора Віра Степанівна     доцент   
Шевчук Наталія Михайлівна                       асистент 
Соваж Олексій Євгенович    старший лаборант  
 

Кафедра диференціальних рівнянь            
Пукальський Іван Дмитрович   зав. кафедри, професор 
Блажевський Степан Георгійович   доцент 
Губка Альона Олегівна    аспірант   
Ленюк Михайло Павлович    професор  
Ленюк Олег Михайлович    асистент  
Лусте Ірина Петрівна     доцент 
Лучко Володимир Миколайович   асистент  
Матійчук Михайло Іванович   професор 
Мельничук Лілія Михайлівна                      доцент 
Перун Галина Михайлівна    доцент  
Петришин Роман Іванович               професор 
Тупкало Іван Степанович    асистент   
Царьков Михайло Юрійович                       доцент 
Требко Катерина Іванівна     старший лаборант  

 
 

Кафедра математичного аналізу                      
Маслюченко Володимир Кирилович  зав. кафедри, професор  
Гайдукевич Оксана Іванівна   асистент  
Звоздецький Тарас Іванович     доцент 
Карлова Олена Олексіївна    доцент 
Лінчук Надія Євгенівна      доцент   
Лінчук Степан Степанович      доцент  
Маслюченко Олександр Володимирович     доцент 
Михайлюк Володимир Васильович    доцент  
Настасієв Павло Павлович      доцент   
Нестеренко Василь Володимирович     доцент   
Олійник Надія Петрівна      доцент     
Попов Михайло Михайлович                        доцент  
Собчук Олександр Васильович      доцент   
Туркевич Едвард Йосифович     асистент  
Філіпчук Ольга Ігорівна        асистент 
Фотій Олена Георгіївна                                   асистент 
Балан Віолетта Андріївна     старший лаборант 
Волошин Галина Аркадіївна     лаборант 
Маслюченко Тимофій Володимирович  лаборант 
Мироник Оксана Дмитрівна        старший лаборант 
Туканьова Катерина Олексіївна   лаборант 
 
 

Кафедра математичного моделювання           
Черевко Ігор Михайлович    зав. кафедри, професор  
Готинчан Тетяна Іванівна    доцент 
Івасюк Галина Петрівна     асистент 
Караванова Тетяна петрівна    доцент 
Клевчук Іван Іванович     доцент  
Кушнірчук Василь Йосипович                    доцент  
Лавренчук Володимир Петрович   доцент    
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Лаюк Василь Васильович     асистент 
Літовченко Владислав Антонович   доцент  
Матвій Олександр Васильович    асистент 
Пасічник Галина Савеліївна    доцент   
Перцов Андрій Сергійович    асистент  
Пернай Світлана Анатоліївна    асистент 
Піддубна Лариса Андріївна   доцент   
Сачко Андрій Васильович    асистент  
Спіжавка Дмитро Іванович                          асистент 
Строєв Олександр Миколайович   асистент   
Фратавчан Тоня Михайлівна    доцент  
Фонарюк Наталя Іллівна    старший лаборант  
  
Комп’ютерна лабораторія кафедри математичного моделювання     
Бакай Олександра Василівна   зав. лабораторією  
Гуцул Тетяна Олександрівна   фахівець І категорії 
Конаровська Марина Іванівна    фахівець ІІ категорії 
 

Кафедра прикладної математики 
Бігун Ярослав Йосипович     зав. кафедри, доцент  
Березовська Інесса Володимирівна   асистент 
Дрінь Михайлина Михайлівна   доцент  
Маценко Василь Григорович   доцент  
Мігуца Дмитро Олексійович   доцент  
Петришин Ярослав Романович   асистент  
Самойленко Анатолій Михайлович   професор 
Сергеєва Лідія Миколаївна    аспірант 
Сопронюк Тетяна Миколаївна   доцент 
Філіпчук Микола Петрович   доцент 
Лінчук Юрій Степанович    доцент   
Данилюк Іван Михайлович                          аспірант 
Клічук Олег Романович                                доцент 
Мельник Галина Василівна    асистент   
Шепетюк Богдан Дмитрович   доцент   
Скутар Ігор Дмитрович    асистент  
Дудницький Павло Миколайович   асистент 
Лазоряк Василь Миколайович                              лаборант 
Левицька Ольга Ігорівна     лаборант 
Остапович Петро Васильович    лаборант 
 
Комп’ютерна лабораторія кафедри прикладної математики 
Романенко Наталія Вікторівна    зав. лабораторії  
Банадига Ігор Володимирович   фахівець   
 
Комп’ютерна міжфакультетська лабораторія 
Бунєвич Вікторія Вікторівна    зав. лабораторії   
Сівак Ольга Миколаївна    фахівець ІI категорії   

 
Кафедра математичної і прикладної статистики 

Ясинський Володимир Кирилович  зав. кафедри, професор 
Антонюк Світлана Володимирівна   асистент 
Береза Віталій Юрійович     доцент 
Горбатенко Микола Юрійович    асистент 
Дарійчук Ілля Васильович     асистент 
Дорошенко Ірина Вікторівна    асистент 
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Королюк Володимир Семенович    професор 
Лукашів Тарас Олегович     асистент 
Малик Ігор Володимирович    асистент 
Мусурівський Віктор Іванович    асистент 
Нікітін Анатолій Володимирович    доцент 
Сачко Корнелія Василівна     асистент 
Юрченко Ігор Валерійович    доцент 
Ткачук Світлана Іллівна              старший лаборант 
 
Комп’ютерна лабораторія кафедри математичної та прикладної статистики 
Юрійчук Ірина Любомирівна   зав. лабораторії 
Курінна Світлана Іллівна     фахівець І категорії 
Широковських Альона Олександрівна  фахівець 
 

Викладачі з інших факультетів, які читають дисципліни на 
факультеті прикладної математики 

 
Біології, екології та біотехнології  

Легета У.В.,  
Жук А.В. 

Економічний 
Косташ Т.В., 
Заволічна Т.А., 
Луган О.І., 
Лусте О.О., 
Білик Р.Р. 

Інженерно-технічний 
 Фесів І.В., 

Царик Т.О. 
Іноземних мов 

Бойко Т.О., 
Вакарюк Р.В.,    
Гідора А.Л., 
Стефурак О.В., 
Корчун А.М., 
Лопатюк О.В., 
Черепня Ю.В.,    
Шінько М.М. 

Історії, політології та міжнародних відносин  
Яценюк Г.М., 
Гуйтор М.М., 
Землюк В.П., 
Кіршенблат С.В. 

Комп’ютерних наук 
 Фратавчан В.Г., 

Габуза Н.В., 
Гайовський В.С., 
Ілащук М.С., 
Коцур М.П., 
Руснак М.А., 
Семенюк А.Д., 
Сопронюк Ф.О., 
Стецько Ю.П. 

Педагогіки психології та соціальної роботи 
Гаркавенко Н.В., 
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Доскач С.С., 
Мацьопа Р.Л., 
Руснак І.С. 

Фізичний 
Зушман І.М., 
Фартушинський Р.Б.  

Фізичної культури та здоров’я людини 
Доцюк Л.Г., 
Іванушко Я.Г., 
Козік Н.М., 
Куковська І.Л.,  
Луканьова С.М., 
Музика В.І., 
Романів Л.В., 
Стратійчук Н.А. 

Філологічний 
Даскалюк О.Л., 
Ковтун А.А., 
Козачук Н.В., 
Перепелиця С.С., 
Півторак В.В., 
Прокопчук Ю.П. 

Філософсько-теологічний 
Бучовський В.Р., 
Задубрівська О.М., 
Кілей Ю.Г.,  
Медіна Т.В. 

Юридичний 
Грекул-Ковалик Т.А.  

 
 

2. Координатор від факультету 
Координатор від факультету:  Мартинюк Ольга Василівна, т. 584-880. 
Члени робочої групи:   
                     Піддубна Лариса Андріївна,    т. 584-825; 
                     Маценко Василь Григорович,   т. 584-857; 
                     Пукальський Іван Дмитрович,   т. 584-864; 

         Звоздецький Тарас Іванович,   т. 584-888; 
         Юрченко Ігор Валерійович,    т. 584-881.  

 
 

3. Перелік напрямів 
Напрям “Математика” – ступінь бакалавра (4 роки навчання). 
Спеціальність “Математика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр математики), 

ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр математики). 
Спеціальність “Статистика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр математики), 

ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр математики). 
Напрям “Прикладна математика” – ступінь бакалавра (4 роки навчання). 
Спеціальність “Прикладна математика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр 

прикладної математики), ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр прикладної математики). 
Спеціальність “Соціальна інформатика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр 

прикладної математики), ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр прикладної математики). 
Напрям “Інформатика” – ступінь бакалавра (4 роки навчання). 
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Спеціальність “Інформатика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр інформатики), 
ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр інформатики). 
 

4. Умови навчання 
      Факультет прикладної математики для освітянської діяльності використовує матеріально-
технічну базу ЧНУ: приміщення (1 корпус ЧНУ), 10 навчальних аудиторій (1 корпус ЧНУ), 4 
комп’ютерних класи (15, 19, 21, 31 аудиторії), які дозволяють проводити одночасно навчання 50 
студентів. При кафедрах математичного моделювання, прикладної математики, математичної та 
прикладної статистики працюють лабораторії з інформаційних та комп’ютерних технологій. На 
факультеті постійно працює кабінет математики, у якому є унікальні видання німецькою, 
англійською і румунською мовами та періодичні наукові видання (журнали, збірники), підручники 
та монографії з фундаментальних і спеціальних математичних та комп’ютерних дисциплін. 
 
 

5. Опис основних методів та форм викладання,  
навчання і способів оцінювання студентів, що використовується на факультеті 

      Навчальний процес на факультеті здійснюється згідно розроблених та затверджених 
навчальних планів напрямів. Вивчення дисциплін відбувається у вигляді лекцій, практичних, 
лабораторних та семінарських занять, групових та індивідуальних консультацій. 
      Системою контролю якості знань охоплені всі періоди навчання студентів. Форми контролю: 
вхідний, поточний, підсумковий, контроль залишкових знань. 
      За допомогою вхідного контролю перевіряються на початку І семестру знання з математики за 
програмою середньої школи. 
      Поточний контроль здійснюється протягом семестру такими засобами: контрольне опитування 
на лекціях, практичних і семінарських заняттях; здача лабораторних робіт, рейтингова система 
контролю; контрольні і самостійні роботи; колоквіуми, доповіді науково-дослідних робіт на 
семінарах. Поточний контроль здійснюється шляхом усного опитування, в письмовій формі, 
шляхом комп’ютерного тестування. 
      Підсумковий контроль відбувається з кожної дисципліни в кінці семестру шляхом проведення 
заліку чи екзамену згідно робочого навчального плану, а також при захисті курсових, дипломних і 
магістерських робіт на 3-му, 4-му і 5-му курсах. 
      Контроль залишкових знань здійснюється у формі контрольних робіт з дисциплін у 
наступному, після закінчення дисципліни, семестрі. 
      У робочих програмах всіх дисциплін наведено критерії умов заліку і критерії оцінювання знань 
на іспиті. Пакети контрольних завдань містять критерії оцінок залишкових знань. 
       Для виконання курсових, дипломних і магістерських робіт студенти мають нагоду 
скористатись методичними вказівками з підготовки, виконання, оформлення й захисту 
відповідних робіт. Причому студентам у електронній формі надаються структурні елементи робіт, 
вказуються джерела інформації в мережі Internet та засоби їх пошуку. 
       На факультеті наявне обладнання і програмне забезпечення, яке дозволяє виконувати наукові 
та учбові роботи на сучасному рівні з використанням пакетів прикладних програм з фахової 
підготовки. 
      Розроблені методичні рекомендації для виробничої і педагогічної практики студентів IV і V 
курсів, а також переддипломної практики для спеціалістів і асистентської практики для магістрів у 
10-му семестрі. 
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Ступенева структура 
Напрям „Прикладна математика” 

Даний напрям запроваджено з метою підготовки студентів кваліфікаційних рівнів 
„бакалавр”, ”спеціаліст” і „магістр” для розв’язування задач математичного і комп’ютерного 
моделювання у виробничій, економічній, фінансовій та інших областях; створення сучасних 
інформаційних та мережеорієнтованих баз даних; розробки програмного забезпечення для 
локальних і корпоративних мереж та створення сучасних Web-засобів в мережі Internet. 

Програма підготовки включає цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (1296 
год.), цикл природничо-наукової підготовки (3474 год.) та цикл професійної та практичної 
підготовки (2736 год.). У програмі є цикл вільного вибору студента – 792 год. Навики практичної 
роботи набуваються бакалаврами за час чотиритижневої виробничої практики на IV курсі, 
спеціалістами на V курсі (8 тижнів) і магістрами – асистентської (8 тижнів) на  V курсі. 

Спеціалізація інформаційні системи та комп'ютерне моделювання включає в себе 161,5 
кредитів вивчення обов`язкових курсів та 78,5 кредитів вибіркових. Усього за рівнем підготовки 
„бакалавр” програма включає в себе 240 кредитів, за рівнем підготовки „спеціаліст” – 300 
(240+60) кредитів і за рівнем підготовки „магістр” – 300 (240+60) кредитів. 

 
 

Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "бакалавр" 

 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

1 курс, 1 семестр 
Історія української культури Іспит 72 2 
Українська мова (за проф. спрямуванням) Держ.іспит 108 3 
Іноземна мова  72 2 
Фізичне виховання  72  
Математичний аналіз Іспит 216 6 
Алгебра і геометрія Іспит 180 5 
Теорія множин та математична логіка Іспит 180 5 
Програмування  Залік 252 7 
Вступ до спеціальності*  54* 1,5* 

1 курс, 2 семестр 
Історія України Іспит 108 3 
Іноземна мова Залік 72 2 
Фізичне виховання Залік 72  
Математичний аналіз Іспит 144 4 
Алгебра і геометрія Іспит 144 4 
Дискретна математика Залік 180 5 
Програмування Іспит 216 6 
Архітектура обчислювальних систем Залік 108 3 
Обчислювальна практика (програмування) Залік 108 3 
Вступ до спеціальності*  54* 1,5* 

2 курс, 3 семестр 
Правознавство Залік 90 2,5 
Іноземна мова Залік 72 2 
Фізичне виховання  36 1 
Математичний аналіз Іспит 198 5,5 
Мова програмування С/С+ Іспит 144 6 
Диференціальні рівняння Залік 108 4 
Програмне забезпечення обчислювальних систем Іспит 162 6 
Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка Іспит 108 3 
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2 курс, 4 семестр 
Філософія Іспит 108 3 
Іноземна мова Іспит 72 2 
Фізичне виховання Залік 36 1 
Екологія Залік 54 1,5 
Прикладний функційнальний аналіз Іспит 108 3 
Диференціальні рівняння Іспит 108 2 
Теорія функцій комплексної змінної Залік 108 3 
Компютерні мережі Залік 108 4 
Алгоритми і структури даних Залік 108 3 
Обєкто-орієнтоване програмування Залік 144 4 
Обчислювальна практика (програмування) Залік 108 3 

3 курс, 5 семестр  
Економічна теорія Іспит 108 4 
Фізичне виховання  36 1 
Психологія Залік 54 2 
Фізика Залік 162 4 
Теорія ймовірності і математична статистика Залік 90 2 
Числові методи Залік 90 3 
Системне програмування Іспит 108 3 
Рівняння математичної фізики Іспит 108 4 
Теорія інформації та кодування Залік 108 3 
Моделювання екологічних, економічних і соціальних 
процесів Іспит 135 4 

Психологія* Іспит* 54* 1,5* 
3 курс, 6 семестр 

Релігієзнавство Залік 54 2 
Фізичне виховання Залік 36 1 
Фізика Іспит 162 5 
Теорія ймовірності і математична статистика Іспит 126 4 
Числові методи Іспит 126 3 
Системне програмування Залік 81 3 
Теорія керування Іспит 108 3 
Об'єкто-зорієнтовне програмування Залік 162 5 
Спеціалізовані мови програмування Залік 135 4 
Педагогіка* Іспит* 108* 3* 
Курсова робота Захист   

4 курс, 7 семестр 
Соціологія Залік 54 2 
Методи оптимізації Залік  108 3 
Бази даних та інформаційні системи Іспит 108 4 
Матем.моделювання та системний аналіз Іспит 108 4 
Web-дизайн Іспит 162 5 
Сучасні технології обробки даних Іспит 135 4 
Операційні системи Залік 108 4 
Математичні моделі природничих процесів Залік 108 4 
Методика викладання математики та інформатики в 
середній школі * Іспит* 54* 1,5* 

4 курс, 8 семестр 
Політологія Залік 108 4 
Безпека життєдіяльності Залік 54 2 
Методи оптимізації  Іспит 108 3 
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Мережні операційні системи Іспит 135 3 
Динамічні системи Залік 108 4 
Серверні мови РНР Залік 108 4 
Управління проектами Залік 108 4 
Мова програмування Java Залік 108 3 
Нейронні мережі Іспит 108 3 
Виробнича практика Захист 108 3 
Курсова робота Захист   
Державний іспит    
  8055 240 

 
Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 

рівня "спеціаліст" (спеціальність – прикладна математика) 
 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

5 курс, 9 семестр 
Цивільна оборона Залік 54 2 
Мова SQL-запитів та адміністрування Oracle Залік 108 5 
Аналіз даних Іспит 108 5 
Візуальні технології програмування Залік 135 6 
Захист інформації в мережах і базами даних Іспит 135 6 
Математичне моделювання систем з імпульсною дією Залік 81 5 
Охорона праці в галузі Іспит 27 1 

5 курс, 10 семестр 
Інформаційно-комунікаційні технології* Залік* 72* 2* 
Комп'ютерне моделювання еколого-економічних систем Залік 108 3 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Педагогічна практика* Захист*  3* 
Виробнича практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  4 
Дипломне проектування Захист   10 

  792 60 
 
 

Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "спеціаліст" (спеціальність – соціальна інформатика) 

 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

5 курс, 9 семестр 
Цивільна оборона Залік 54 2 
Методи ТІМС у задачах математичного моделювання  Іспит 135 4 
Аналіз даних  Іспит 162 6 
Економічний ризик та методи його моделювання   Іспит 108 3 
Технологія розробки розподілених баз даних  Залік 108 3 
Основи захисту інф-ції в комп'ют.мережах  Залік 108 3 
Розробка бізнес додатків на платформі Microsoft.NET 
Framework   Залік 108 4 

Java технології  Залік 108 4 
Охорона праці в галузі Іспит 27 1 

5 курс, 10 семестр 
Інформаційно-комунікаційні технології* Залік* 72* 2* 
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Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Педагогічна практика* Захист*  3* 
Виробнича практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  7 
Дипломне проектування Захист   10 

  954 60 
 

Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "магістр" (спеціальність – прикладна математика) 

 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

5 курс, 9 семестр 
Цивільна оборона Залік 54 2 
Методика викладання математики та інформатики у 
вищій школі Іспит 54 2 

Педагогіка і психологія вищої школи Іспит 108 4 
Статистичні методи обробки інформації Залік 135 4 
Візуальні технології програмування Залік 162 5 
Інформаційна безпека Залік  135 4 
Теорія імпульсних систем Іспит 108 4 
Цифрова обробка інформації Іспит 135 4 
Охорона праці в галузі Іспит 27 1 

5 курс, 10 семестр 
Вища освіта і Болонський процес Залік 36 1 
Інформаційно-комунікаційні технології Залік 72 2 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Асистентська практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  4 
Магістерська наукова робота Захист  10 

  1062 60 
 
 

Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "магістр" (спеціальність – соціальна інформатика) 

 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

5 курс, 9 семестр 
Цивільна оборона Залік 54 2 
Методика викладання математики та інформатики у 
вищій школі Іспит 54 2 

Педагогіка і психологія вищої школи Іспит 108 4 
Web-програмування  Залік 135 4 
Диференціально-функціональні рівняння та їх 
застосування  

Іспит 108 4 

Технологія розробки розподілених баз даних  Залік  162 5 
Основи захисту інф-ції в комп'ют.мережах  Іспит 135 4 
Розробка бізнес додатків на платформі Microsoft.NET 
Framework   Залік 135 4 

Охорона праці в галузі Іспит 27 1 
5 курс, 10 семестр 

Вища освіта і Болонський процес Залік 36 1 
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Інформаційно-комунікаційні технології Залік 72 2 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Асистентська практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  4 
Магістерська наукова робота Захист  10 

  1062 60 
 

 

ОПИС   ДИСЦИПЛІН 
Напрям „Прикладна математика” 
Кваліфікація бакалавр 

 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФ. СПРЯМУВАННЯМ) 
ІНОЗЕМНА МОВА 

 
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 

288 год. (4 кредити) 
ЗМ 1. ЕТАП БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

НЕ 1.1. Легка атлетика 
НЕ 1.2. Спортивні ігри 
НЕ 1.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
 
ЗМ 2. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ  

НЕ 2.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
НЕ 2.2. Загальна фізична підготовка 
НЕ 2.3. Легка атлетика 
Модуль-контроль  
 
ЗМ 3. СПЕЦІАЛЬНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП  

НЕ 3.1. Легка атлетика 
НЕ 3.2. Спортивні ігри 
НЕ 3.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
 
ЗМ 4. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ 
НЕ 4.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
НЕ 4.2. Загальна фізична підготовка 
НЕ 4.3. Легка атлетика 
Модуль-контроль  
 
ЗМ 5. ЕТАП ПОГЛИБЛЕНОЇ ПІДГОТОВКИ 
НЕ 5.1. Легка атлетика 
НЕ 5.2. Спортивні ігри 
НЕ 5.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
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ЗМ 6. ЕТАП УДОСКОНАЛЕННЯ 
НЕ 6.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
НЕ 6.2. Загальна фізична підготовка 
НЕ 6.3. Легка атлетика 
Модуль-контроль (диференційований залік). 
 

 «ПРАВОЗНАВСТВО» 
90 год. (2,5 кредитів) 

 
1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

         Активні процеси розбудови суверенної української держави, а також діяльність спрямована 
на створення національної системи права вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту 
приписів чинного законодавства, але й основних принципів, ідей, закономірностей та напрямків 
розвитку основоположних державно-правових явищ та процесів. Ця вимога стосується не тільки 
тих осіб, які навчаються у вищих закладах освіти і прагнуть стати юристами-фахівцями, але і 
студентів з інших факультетів. Для останніх глибоке знання чинного законодавства, теоретичних 
основ формування та розвитку держави і права, особливостей функціонування різних галузей 
права є не тільки необхідною передумовою правильного розуміння, засвоєння та ефективної 
реалізації на практиці своїх прав і свобод, але й стає громадянським обов’язком. 
         Все це викликає необхідність глибокого вивчення основних державно-правових категорій і 
конструкцій, багато галузевого інструментарію та наданих ним різноманітних можливостей. Тим 
самим “Правознавство” як учбова дисципліна стає необхідним і незамінним компоненом сучасної 
освіти. 
         Предметом курсу “Правознавство” є норми фундаментальних галузей права України, які 
визначають основні засади регулювання державно-правових, цивільних, кримінальних, 
господарських, трудових, сімейних правовідносин. 
         Програма курсу “Правознавство” побудована з метою найбільш оптимального викладення 
необхідного навчального матеріалу. В ній висвітлено визначальні положення теорії держави і 
права, а також основні положення фундаментальних галузей права – конституційного, цивільного, 
кримінального, трудового, сімейного тощо. Кожна з цих частин розділена на розділи, які 
охоплюють основні структурні підрозділи та інститути галузі. 
         В основу курсу покладено вихідні положення теорії держави і права, а також галузевих 
юридичних наук, вироблені і перероблені багаторічною практикою застосування основні правові 
інститути і категорії, а також науковий аналіз їх законодавчого оформлення. 
         Метою курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності 
державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в 
практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової 
культури. 
         Після вивчення даного курсу студенти повинні: 

 володіти знаннями з різних галузей права; 
 розуміти зміст нормативних актів; 
 вміти застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій. 

         Навчання будується з використанням активних методів: сполучення аудиторних занять із 
самостійною роботою. До аудиторних занять належать: лекції, практичні заняття, консультації. У 
поняття самостійної роботи входить написання рефератів, робота з літературою і нормативними 
актами, огляд бібліографії, вирішення практичних завдань та інші форми. Для перевірки знань 
використовуються також тестові завдання. Останні носять диференційований характер, подаються 
альтернативні тести (правильності і помилковості), тести з вибірковими відповідями або ж з 
двостороннім вибором. Виконання тестових та інших завдань покликане сприяти розвитку у 
студентів аналітичного мислення, уміння самостійно працювати з нормативними актами, 
систематизувати отримані знання. Кожна тема супроводжується переліком основних питань та 
списком літератури. При підготовці до занять студент не повинний обмежуватися списком 
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літератури, зазначеної у посібнику, але й здійснювати пошук самостійно. 
         Завдання курсу: 
І.  Формування уявлень про предмет курсу: 

1. набуття навичок цілісного сприйняття державно-правових явищ; 
2. збагачення знань і формування теоретичних уявлень, що забезпечують повноцінне 

сприйняття державно-правових явищ; 
3. розширення обсягу знань про конкретні предмети і явища, що входять у сферу державно-

правового регулювання. 
ІІ.  Засвоєння основних понять з курсу: 

1. збагачення словника термінів; 
2. оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про державно-

правові предмети і явища з метою формування відповідних понять. 
ІІІ.  Володіння державно-правовими знаннями, вміннями і поняттями у практичній діяльності: 

1. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності; 
2. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній діяльності, 

сполучення їх з новими поняттями, вироблення нових знань. 
 

2. Основні знання, уміння та навички, що будуть сформовані  у процесі вивчення курсу. 
Вивчення курсу дозволяє студентові уяснити співвідношення суспільства і держави, 

причини виникнення держави як універсального соціального інституту, тих ознак, які відрізняють 
її від інших форм соціальної організації діяльності людей. Однією із таких відмінностей є 
правотворча діяльність держави, тобто виключне право встановлювати і санкціонувати 
загальнообов’язкові правила поведінки і  взаємовідносини в суспільстві. Не менш важливим є 
осмислення системного характеру права, розуміння кожного елементу цієї системи, способів 
розвитку правовідносин, правомірної поведінки, законності і правового порядку у суспільстві. 

“Правознавство” як навчальна дисципліна має озброїти студентів знаннями понять, методів 
і принципів пізнання та аналізу державно-правових явищ. Вона складає основу їх 
загальнотеоретичної підготовки, правової культури і правосвідомості. Специфіка “Правознавства” 
як навчальної дисципліни полягає у знанні правових понять, їх ознак, у здатності застосовувати їх 
до аналізу конкретних державно-правових явищ. 

Вивчення курсу здійснюється за 2 змістовими модулями: 
 
Змістовий модуль 1. Теорія держави і  права. Конституційне право України 
НЕ 1.1. Теорія держави 
 Основні теорії походження держави. Поняття та основні ознаки держави. Поняття, ознаки 
та структура механізму держави. Апарат держави. Поняття та класифікація функцій держави. 
Поняття форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Політичний 
режим. 
НЕ 1.2. Теорія права 
 Поняття та ознаки права. Поняття та елементи системи права. Класифікація принципів 
права. Основні функції права. Поняття та види форм (джерел) права. Поняття та принципи 
правотворчості. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. Поняття та 
структура правових відносин. 
НЕ 1.3. Конституційне право України 
 Поняття, система та джерела конституційного права. Поняття і основні властивості 
Конституції. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Правовий статус 
людини і громадянина. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. 
Поняття громадянства. Набуття та припинення громадянства України.  Поняття статусу депутата. 
ВРУ як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Функції і повноваження Президента України. 
Кабінет міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. Система органів 
місцевого самоврядування в Україні. 
 
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика окремих галузей права України 
НЕ 2.1 . Кримінальне право України 
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 Поняття та предмет правового регулювання кримінального права України. Поняття та 
ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття та елементи складу злочину. Поняття 
кримінальної відповідальності та її підстави. Стадії вчинення злочину.  Співучасть у злочині: 
поняття, ознаки, форми. Поняття та ознаки  кримінального покарання. Система кримінальних 
покарань. Загальні засади призначення покарання.  Амністія та помилуваня. Погашення і зняття 
судимості. 
НЕ  2.2. Цивільне право України 
 Поняття, система та джерела цивільного права України. Цивільні правовідносини: поняття, 
елементи.  Поняття і форми власності. Загальні положення зобов’язального права.  Цивільно-
правові договори: поняття, форми, види. Цивільно-правова відповідальність. Основи спадкового 
права України. 
НЕ 2.3 . Трудове право України 
 Поняття та предмет правового регулювання трудового права України. Трудовий договір: 
поняття, сторони, зміст, форма. Порядок прийняття на роботу. Робочий час. Час відпочинку. 
Підстави розірвання трудового договору. Дисциплінарна відповідальність та матеріальна 
відповідальність. Індивідуальні і колективні трудові спори. 
НЕ 2.4. Сімейне право України 
 Поняття сімейного права України. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження. Шлюбний 
договір: поняття та порядок укладення. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. Права та 
обов’язки батьків і дітей. Припинення шлюбу. Опіка і піклування. Усиновлення.  

Рекомендована література 
1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. 

ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 24-42. 
2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: 

Юридична література, 2003. – С. 29-44. 
3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 5-12. 
4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 

2004. – С. 19-21, 44-64.  
5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 

2007. – С. 5-33,  
6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 3-

33. 
7. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 26-50. 
8. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 22-25, 38-40, 47-50, 73-86.  
 
Філософія 

 
 «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»  

54 години (2 кредити) 
 

 Охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення 
безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Успішне 
вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти України «Про вдосконалення навчання з 
охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України» від 
02.12.1998 р. № 420 з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та 
підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці, інших 
нормативно-правових актів, починаючи з 1999/2000 навчального року під час підготовки фахівців 
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст і бакалавр) у вищих закладах 
освіти незалежно від рівня акредитації здійснюється вивчення дисципліни «Основи охорони 
праці». 

«Основи охорони праці» — це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою 
формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній 
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діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни 
праці, виробничої санітарії, виробничої безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними 
державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу 
пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої 
діяльності. 
 

Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з законодавчою та нормативною 
базою з питань ОП, а також з основами виробничої  безпеки.  

 
 

У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: 
а) знати: 

1. Зміст основних нормативно-правових документів з питань ОП. 
2. Основні характеристики параметрів виробничого середовища та їх вплив на людину. 
3. Зміст та обсяг надання першої медичної допомоги потерпілим. 
 

 б) уміти: 
1. Оцінювати умови праці з організаційно - економічних питань; 
2. Застосовувати навички аналізу стану ОП на підприємстві; 
3. Оцінювати параметри мікроклімату виробничих приміщень 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Н.Е. 1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 

Основні законодавчі акти з питань охорони праці. Основні положення Закону України «Про 
охорону праці». Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Відповідальність за порушення 
законодавства з охорони праці. Державне управління охороною праці. 
Н.Е. 1.2. Організація охорони праці на виробництві. 

Обов’язки роботодавців та працівників щодо виконання вимог охорони праці. Служба 
охорони праці підприємства. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 
Організація проведення інструктажів з питань охорони праці. Стажування, дублювання та допуск 
працівників до роботи. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці. 
Н.Е. 1.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві. 
Класифікація нещасних випадків. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і 
отруєнь. Розслідування та облік аварій. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та 
професійної захворюваності на виробництві. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ 
Н.Е. 2.1. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. 

Фізіологічні особливості різних видів діяльності. Гігієнічна класифікація праці. 
Мікроклімат виробничих приміщень. Забруднення повітря виробничих приміщень. Вентиляція 
виробничих приміщень. Освітлення виробничих приміщень. Шум, вібрація, ультразвук та 
інфразвук. Іонізуюче випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання. 
Випромінювання оптичного діапазону (інфрачервоні, ультрафіолетові, лазерні). Охорона праці 
користувачів комп’ютерів. Засоби колективного та індивідуального захисту. 
Н.Е. 2.2. Електробезпека. 

Дія електричного струму на організм людини. Види електричних травм. Допустимі 
значення струмів і напруг. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження 
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електрострумом. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. Надання 
першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. 
Н.Е. 2.3. Пожежна безпека. 

Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та 
матеріалів. Оцінка об’єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки. Забезпечення пожежної безпеки 
об’єкта.  
Н.Е. 2.4. Надання першої медичної допомоги потерпілим. 

Порядок надання першої медичної допомоги при: електротравмах; закритих і відкритих 
ушкодженнях живота; закритих і відкритих ушкодженнях хребта і спинного мозку; закритих і 
відкритих ушкодженнях черепа; травматичному шоці; тепловому та сонячному ударі; асфіксії; 
артеріальних і венозних кровотечах; переломах кісток; ураженні блискавкою; обмороженнях. 

Правила поведінки з потерпілим при травмах. Методика проведення непрямого масажу 
серця і штучної вентиляції легень. 
Н.Е. 2.5. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування 

підіймально-транспортної техніки. 
Загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Безпека 

вантажопідіймального обладнання. 
 

Основна література до курсу: 
 

1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.    Основи охорони праці: Підручник. 2-е 
вид./ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2004. – 408 с. 

2. Закон України  „Про охорону праці” в редакції від 21 листопада 2002 р. 
3. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів. У 4 т. – К.: 

держнаглядохоронпраці; Основа, 1995. 
4. Кодекс законів про працю України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с. 
5. Барабаш В.И., Шкрабак В.С.   Психология безопасности труда. – СПб, 1996. 
6. Геврик Є.О.  Охорона праці. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 280 с. 
7. Денисенко Г.Ф.  Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1995. – 320 с. 
8. Жидецький В.Ц.   Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с. 
9. Охрана труда / Князевский Б.А., Долин п.А., Марусова т.П. и др./ Под ред. Б.А. 

Князевского. – М.: Высшая школа, 1982. – 312 с. 
10. Основи охорони праці/ За ред. Гандзюка М.П., Купчика М.П. – К.: основа, 2000. – 416 с. 

 
Методика викладання та методи навчання: В процесі  викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання: лекції, практичні 
заняття, модульні контрольні роботи, тести. 

 
Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового тестового 
контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового заліку чи іспиту 
(згідно робочих програм факультету). 

 

 «ЕКОЛОГІЯ» 
54 год. (1,5 кредитів) 

Мета курсу: студент повинен оволодіти фактичним матеріалом даної дисципліни, засвоїти 
наукову термінологію з екології, навчитись формуванню системного підходу до вирішення 
екологічних проблем. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні 
поняття та терміни екології, про основні складові різних рівнів організації живого, закономірності 
будови та функціонування біологічних моделей, про гомеостаз як важливу характеристику систем, 
про специфіку екологічних систем, про основні задачі щодо вирішення глобальних та 
регіональних екологічних проблем сьогодення; уміння визначати загальні принципи та рівень 
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взаємодії організмів між собою та з факторами навколишнього середовища, виявляти чинники, що 
характеризують функціональні складові і зв’язки біосфери, вільно оперувати набутими знаннями 
при аналізі й вирішенні певних екологічних ситуацій і задач.  
 

ЗМ 1.  ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ 
 

 НЕ 1.1.  Екологія – наука про взаємодію організмів та їх угруповань із середовищем 
існування та між собою. 

1. Екологія як наука, її предмет, методи та завдання. 
2. Основні розділи екології. 
3. Глобальні екологічні проблеми сьогодення, актуалізація екологічних досліджень. 

 
   НЕ 1.2. Екологічні фактори, їх класифікації та загальні закономірності дії на живі 

організми. 
1.2.Основні середовища існування організмів. 
2. Екологічні фактори, як елементи середовища. 
3. Класифікації екологічних факторів. 
4. Закономірності дії екологічних факторів на живі організми. 

 
 

   НЕ 1.3. Теоретичні аспекти функціонування популяцій. Екосистеми та їх місце в 
організації біосфери. 

1. Поняття популяції та виду в екології. 
2. Структура популяцій. 
3. Біоценози та їх різноманітність. 
4. Кругообіг речовин в екосистемі, поняття про трофічні ланцюги. 
5. Біогеоценоз. 

 
НЕ 1.4. Структурні та функціональні особливості біосфери. 

1. Поняття “біосфери”. Вчення В.І. Вернадського про біосферу. 
2. Поява проблеми “людина і оточуюче середовище”, її розвиток і перспективи. 
3. Біосфера, її межі та походження.  
4. Поняття “ноосфери”. 

 
 

ЗМ 2.  ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ 
 

НЕ 2.1. Природні та антропогенні забруднення біосфери стійкість екосистем. 
1.  Забруднення та їх класифікації. 
2. Характеристика основних категорій забрудників. 
3. Нормування антропогенного забруднення та поняття про екологічний моніторинг. 

 

НЕ 2.2. Екологічна безпека атмосфери, гідросфери та літосфери. 
1. Характеристика основних хімічних та фізичних забруднень різних типів середовища. 
2. Екологічна безпека атмосфери, гідросфери та літосфери. 
3. Нормування якості повітря та визначення концентрації забрудників у всіх типах середовищ 

довкілля. 
 

НЕ 2.3. Проблеми охорони живої природи.  
1. Сучасний стан і перспективи охорони рослинного і тваринного світу. 
2. Раціональне використання фітоценозів та зооценозів. 
3. Заповідна справа і міжнародне співробітництво. 
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НЕ 2.4. Правові та міжнародні аспекти охорони природи. Міжнародні природні ресурси та 
співробітництво в галузі охорони природи. Екологічні проблеми України 

 
1. Історія міжнародної екологічної співпраці.  
2. Міжнародні природні ресурси. 
3. Міжнародні екологічні організації і програми охорони оточуючого середовища. Участь 

України у міжнародних природоохоронних заходах та реалізації екологічних програм і 
проектів. 

4. Екологічний стан окремих регіонів України 
 
Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 
1. Білявський Г.О. Основи екологічних знань.- К.: Либідь, 1995.- 288 с. 
2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.:Либідь, 1995.- 368 с. 
3. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь.- Кишинев: Гл.ред. МСЭ.- 408 с. 
4. Джигерей В.С Екологія та охорона навколишнього середовища.- К.- 2000. 
5. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника.- К.:Вища 

шк., 2001.- 358 с. 
6. Кучерявий В.П. Екологія.- Львів:Світ, 2000.- 500 с. 
 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
СОЦІОЛОГІЯ 
ПОЛІТОЛОГІЯ 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 
54 год. (2 кредитів) 

 
 Кількість надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження зростає з кожним 
роком не тільки в Україні, а й у світі в цілому.  
 Аналіз реалізації природних загроз та прогноз їх розвитку показує, що виникнення 
природних надзвичайних ситуацій є в більшості випадків об’єктивним неконтрольованим 
процесом. Разом з тим, існує низка антропогенних факторів, що сприяють виникненню 
надзвичайних ситуацій (збільшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, 
висока урбанізація територій, нераціональне розміщення об’єктів господарської діяльності, 
відсутність чи поганий стан гідротехнічних, протизсувних, протиселевих та інших захисних 
споруд). 
 Основними причинами техногенних загроз є незадовільне виконання та порушення вимог 
технології виробництва, незадовільне матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан 
зберігання, утилізації та поховання відходів. 
 Сьогодні визначено багато причин, що сприяють такому стану речей, серед основних – це 
низька освіченість керівного складу, виробничого персоналу, особливо студентів вищих 
навчальних закладів освіти щодо дій у надзвичайних ситуаціях (НС), які навчаються за прийнятою 
програмою     від 20 червня 1995 року № 182/200.  

Мета вивчення дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів 
про загальні закономірності  виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх 
властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини. 

Завдання  дисципліни БЖД навчити студентів: 
- загальним закономірностям виникнення небезпек, їх властивостям; 
- визначити небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих 

небезпек; 
- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від небезпечних, шкідливих  та вражаючих 

факторів; 
- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм 

людини; 
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- використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, 
правові , технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, які 
спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати : 
- небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами небезпек мирного 

часу; 
- наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини та навколишнє 

середовище; 
- основи захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання. 

Вміти: 
- реалізувати відповідні заходи та засоби захисту щодо створення і підтримки здоров’я та 

безпечних умов життя і діяльності людини; 
- у разі виникнення надзвичайних ситуацій приймати адекватні рішення та виконувати дії, 

спрямовані на їх ліквідацію. 
Бути ознайомленим: 

- зі змістом документів з міжнародного права, законодавчих та нормативно-технічних 
документів, керівних і нормативних документів України щодо захисту людей у надзвичайних 
ситуаціях; 

- з видами та організацією екстреної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
мирного часу. 

 
Підготовку студентів з БЖД рекомендуємо планувати на молодших курсах (так як і в 

діючий Програмі). Теоретичні знання проводяться в складі навчальних груп, практичні – 
напівгруп. 
 Перелік тем в розділах може бути зміненим ( до 15% від загального змісту дисципліни 
БЖД) без скорочення загального обсягу навчальних годин. 
 Під час занять можливе використання фронтального опитування студентів, проведення 
письмових контрольних летючок, програмованого контролю знань. 
 Програма з дисципліни складається із двох підрозділів: 
1 – БЖД у повсякденних умовах; 
2 – БЖД у надзвичайних ситуаціях мирного часу. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

БЖД   У ПОВСЯКДЕННИХ УМОВАХ 

 
Н.Е. 1.1. Теоретичні основи  БЖД  (лекція) 

Основні поняття і визначення в БЖД (номенклатура небезпек; ідентифікація небезпек; 
квантифікація небезпек; концепція прийнятого (припустимого) ризику.  Системний аналіз 
безпеки; структурна модель безпеки. Аналіз безпеки життєдіяльності людини. Принципи, методи і 
засоби забезпечення безпеки життєдіяльності (орієнтуючі, технічні, управлінські, організаційні). 
Поняття про критичну інфраструктуру. 
 
Н.Е. 1.2. Середовище проживання людини (практичне заняття) 

 Взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем. Характеристика сенсорних систем з 
погляду безпеки (зоровий, слуховий аналізатори; вестибулярна система; тактильна, температурна, 
больова чутливість). Людина як „елемент системи „людина-середовище”. Повітря як фактор 
середовища перебування. Вода як фактор середовища перебування. Ґрунт  як фактор середовища 
перебування. 

 
Н.Е. 1.3.  Небезпечні фактори навколишнього середовища (практичне заняття) 

Соціальні небезпеки (класифікація, причини  та види соціальних небезпек). Біологічні 
небезпеки (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини). Екологічні небезпеки. Джерела екологічних 
небезпек (важкі метали, пестициди, діоксиди, сполуки сірки, фосфору й азоту, фреони). 
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Н.Е. 1.4. Небезпечні фактори виробничого середовища  (практичне заняття) 

Техногенні небезпеки (механічні: вібрація, шум,  інфразвук, ультразвук).  Електричний 
струм. Фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом.  Способи і засоби 
захисту  від дії електричного струму. Статична електрична енергія. Електромагнітні поля. Вплив 
електромагнітних полів на організм людини. Фактори ризику при роботі з комп’ютерами.  
Методи і засоби захисту від впливу електромагнітного поля.  Лазерне випромінювання.  
Іонізуюче випромінювання. Фізика радіоактивності. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. 
Дозиметричні велечини.   

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

БЖД    У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Н.Е. 2.1. Основні положення і принципи забезпечення безпеки життя та діяльності людини 
(лекція) 

Структура єдиної державної системи цивільного захисту ЄДС  ЦЗ. Основні заходи 
цивільного захисту. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту ЄДС  ЦЗ. 
 
Н.Е. 2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика (лекція) 

Надзвичайні ситуації техногенного походження. Надзвичайні ситуації на транспорті 
(автомобільний, повітряний, морський, річковий, залізничний, трубопроводний); виробничі аварії. 
Особливості аварій і катастроф на хімічно-небезпечних об’єктах. 
 
Н.Е. 2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика (практичне заняття) 

Характеристика уражень персоналу ХНО і населення. Способи захисту (отруєння хлором; 
речовинами переважно загальноотруйної дії, нейротропними отрутами; отруйними технічними 
рідинами), способи і засоби санітарно-хімічного захисту. Пожежі техногенного походження. 
Надзвичайні ситуації природного характеру. Загрози медико-біологічного характеру. 
 
Н.Е. 2.3. Аварії на атомних електростанціях та радіаційно-небезпечних об’єктах (практичне 

заняття) 
Аналіз загроз радіаційної небезпеки в Україні. Особливості аварій та катастроф на радіаційно- 

небезпечних об′єктах. Радіаційна обстановка, яка склалася після аварії на Чорнобильській АЕС 
(реактор типу РВПК – 1000). Радіаційна обстановка, яка може скластися на атомних 
електростанціях з реакторами типу ВВЕР – 1000.  Оцінка радіаційної обстановки. Прилади 
радіаційної розвідки.  Захисні та лікувально-профілактичні заходи при радіаційних аваріях.Аналіз 
впливу наслідків Чорнобильської катастрофи.  
 
Н.Е. 2.4. Психологія екстремальних ситуацій. Тероризм (практичне заняття) 

Психологія безпеки діяльності (психічні процеси і стани; особливі психічні стани; мотивація  
діяльності). Сучасний тероризм (фізичний, психологічний). Прояви тероризму. Сучасні види 
тероризму (ядерний, екологічний, комп’ютерний, електромагнітний).  Сучасні засоби терору 
(хімічна, бактеріологічна, електромагнітна, психотропна і психотронна зброї). 
 
Н.Е. 2.3. Перша медична допомога потерпілим (практичне заняття) 

Загальне поняття про першу медичну допомогу. Способи зупинки кровотечі. Перша медична 
допомога при: кровотечах, травматичному шоці, асфіксії, електротравмі, утопленні та повішанні, 
тепловому та сонячному ударах, відмороженнях, опіках, переломах кісток. Перша медична 
допомога при закритих і відкритих ушкодженнях (череп, щелепа та обличчя, шия, хребет, живіт, 
органи сечовидільної системи, таз). Правила поведінки  з потерпілими при  травмах. Перша 
медична допомога при отруєннях.   
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«ПСИХОЛОГІЯ» 
54 год. (2 кредити) 

Психологія – одна з наук про людину. Об'єктом її вивчення є найскладніша сфера 
життєдіяльності людини – психіка. Значення психології для підготовки майбутніх фахівців – 
працівників соціальної сфери діяльності є надзвичайно важливим. Психологія розкриває місце 
людини в соціальній групі, суспільстві, світі в цілому, сприяє пошукові смислу життя, реалізації 
потенціалу особистості. 

Метою психології є визначення основних категорій особистості, якостей та властивостей, 
які є джерелом її розвитку і формування. 

Навчальна програма, призначена для підготовки студентів, має за мету розкрити теоретичні 
засади психології, подати певну суму психологічних знань, що допоможе зорієнтуватись в 
сучасних проблемах сьогодення. 
У результаті вивчення курсу »Психологія» студенти повинні  знати: 
- значення основних психологічних понять та навчитися їх використовувати  
  практично в реальному житті; 
- основні методологічні принципи, основні положення 
   загальної психології; 
- орієнтуватися в історії та сучасному стані основних 
  проблем; 
- про    вклад    українських    філософів,    науковців    в 
  психологічну науку. 
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Вміти: 

     -  практично використовувати отриманні знання;  
-  бути   спроможним   висвітлювати   принципові   підходи   до      вирішення 
    основних проблем загальної психології;  
-  володіти конкретними методами дослідження. 
 
Ознайомитись: 
з теорією та практикою психології, психофізіології, психологією особистості, віковою 
психологією, специфікою її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуальних 
властивостей. 
             Викладання курсу „Психологія” здійснюється шляхом читання лекцій, проведення 
семінарських занять, що дасть змогу отримати студентам певну суму психологічних знань.  

Вивчення курсу здійснюється за 4 змістовими модулями: 

 
Змістовий модуль 1. Вступ до психології 

 
НЕ1.1. Предмет, стан і структура психології. Загальне поняття про психіку і психологію. 

Виникнення психології як науки. Основні галузі психологічних знань. Зв'язок психології з іншими 
науками. Завдання та значення психологічна сучасному етапі. 
 

НЕ 1.2. Методи та основні напрямки сучасної психології. Методи психології та їх 
класифікація. Аналіз основних напрямків сучасної психології. 

 
НЕ 1.3. Розвиток психіки і свідомості.  Поява і розвиток форм психічного відображення у 

тварин. «Мова» і спілкування у тварин. Виникнення і психологічна характеристика свідомості 
людини. Відмінність психіки людини від психіки тварин. Свідомість та самосвідомість, їх 
визначення, умови формування та роль у психічному житті людини. 

 
Змістовий модуль 2. Психологія пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери 

 
НЕ 2.1. Увага.  Поняття про увагу та її значення в діяльності людини. Фізіологічні основи 

уваги. Види та властивості уваги. Розвиток уваги у дітей та дорослих. 
 
НЕ 2.2. Відчуття та сприймання.  Поняття про відчуття та сприймання. Фізіологічна 

основа відчуттів. Класифікація та види відчуттів. Роль відчуттів у навчальній діяльності дітей та 
професійній діяльності дорослих. Психологічна характеристика видів сприймань. Характерні 
особливості сприймань. Вікові та індивідуальні особливості сприймань. 

 
НЕ 2.3.  Пам’ять, мислення, уява.  Поняття про пам’ять та її фізіологічні засади. Види та 

процеси пам’яті, їх психологічна характеристика.  Умови ефективного запам’ятовування та 
боротьба із забуванням. Типи пам’яті. Формування і розвиток пам’яті.  

Поняття про мислення людини. Соціальна природа та фізіологічні основи мислення. 
Функціонально-операційний бік мислення. Види мислення. Якості розуму.  

Поняття про уяву. Уява та її соціальна природа. Фізіологічні основи процесів уяви. Процес 
створення образів уяви. Види уяви. Мрія.                               

 
НЕ 2.4. Емоції, почуття та воля. Поняття про емоції і почуття та їх роль у практичній та 

пізнавальній діяльності людини. Фізіологічні основи емоцій і почуттів. Форми переживання 
почуттів. Почуття і особистість. Вищі почуття, їх види та умови формування. 

Поняття про волю. Види та структура вольових дій. Воля як певна сукупність вольових 
якостей. Виховання і самовиховання волі. 
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Змістовий модуль 3. Індивідуально-психологічні властивості особистості, здібності та 
діяльність людини 

 
НЕ 3.1. Темперамент та характер. Поняття про темперамент і його фізіологічні основи. 

Історія розвитку вчення про темперамент. Психологічна характеристика типів темпераменту. Роль 
темпераменту в діяльності людини. 

Поняття про характер та його структура. Природне та соціальне, типове та індивідуальне в 
структурі характеру. 

 
НЕ 3.2 Здібності та діяльність людини. Поняття про здібності та їх значення у навчанні, 

діяльності та спілкуванні людей. Біологічне  і соціальну здібностях. Природні та вікові 
передумови розвитку здібностей. 

Поняття про діяльність  та її структура. Єдність свідомості та діяльності, їх психологічна 
характеристика. Основні види діяльності. 

 
Змістовий модуль 4. Спілкування. Психологія особистості та міжособистісні стосунки 

 
НЕ 4.1. Спілкування та мовлення. Поняття про спілкування, його функції і форми. 

Єдність спілкування і діяльності. Спілкування як обмін інформацією, як пізнання людини 
людиною та як взаємодія людей. 

Мовлення як процес спілкування. Види мовлення та їх психологічна характеристика. 
Вербальна та невербальна комунікація. 

 
НЕ 4.2. Особистість. Соціальні групи та міжособистісні стосунки. Поняття про 

особистість у психології. Структура та спрямованість особистості. Соціальний і біологічний 
фактори формування особистості. 

Загальні якості груп та їх класифікація. Розвиток групи. Колектив, його ознаки і структура. 
Взаємостосунки людей у межах групи. 
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„МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ”  
(I семестр) 

(216 годин, 6 кредитів) 
 

Мета курсу: дати студентам основи знань з теорії дійсних чисел, границь послідовностей та 
функцій; вивчити основні властивості неперервних функцій однієї змінної; сформувати в 
студентів основні поняття і теоретичні засади диференціального числення функцій однієї змінної і 
розглянути численні застосування матаналізу в природознавстві. 
Студент повинен знати: означення основних понять даного курсу (обмежені множини, точні межі 
числових множин, границя послідовності, границя функції, наперервна функція, похідна функції, 
диференціал функції), формулювання теорем, основні формули  і правила, які використовуються 
при знаходженні границь і похідних.  
Студент повинен вміти: доводити основні факти з теорії границь і теорії диференціального 
числення; знаходити точні межі числових множин, використовуючи правила знаходження границь 
і важливі границі, знаходити границі послідовностей і функцій; досліджувати функції на 
неперервність і класифікувати точки розриву; з допомогою правил диференціювання і таблиці 
похідних знаходити похідні функцій; застосовувати похідну і диференціал до дослідження 
властивостей функцій і наближеного обчислення значень функцій.       
Вивчення дисципліни здійснюється за наступними трьома змістовними модулями. 

Модуль 1. Обмежені множини та границя послідовності 
НЕ 1.1. Обмежені числові множини 
Обмежені множини. Точні межі числових множин та їхні характеристичні властивості. Існування 
точних меж числових множин. 
НЕ 1.2. Границя послідовності 
Означення границі послідовності. Збіжні послідовності та їхні властивості. Нескінченно малі 
послідовності та їх зв’язок із нескінченно великими та збіжними послідовностями. Леми про 
нескінченно малі послідовності. Арифметичні дії над збіжними послідовностями. Границі та 
нерівності. Теорема про границю проміжної послідовності. Теорема Вейєрштрасса про границю 
монотонної послідовності. Лема про вкладені відрізки. Число Ейлера. Часткові границі. Лема 
Больцано-Вейєрштрасса. Верхня і нижня границі послідовності. Критерій Коші. 

Модуль 2. Границя та неперервність функції однієї змінної 
НЕ 2.1. Границя функції 
Гранична точка множини та її характеристика. Різні означення границі функції та їх 
еквівалентність. Односторонні границі. Арифметичні дії над функціями, що мають скінченні 
границі. П’ять важливих границь. Критерій Коші існування скінченої границі у функції. 
Порівняння нескінченно малих. Еквівалентні нескінченно малі функції та їх застосування. 
НЕ 2.2. Неперервність функцій 
Різні означення неперервності функцій. Точки розриву та їх класифікація. Арифметичні дії над 
неперервними функціями. Неперервність монотонної функції. Неперервність елементарних 
функцій. Теореми про неперервність складеної та оберненої функцій. Основні теореми про 
неперервні функції. Теореми Больцано-Коші та Вейєрштрасса. 

Модуль 3. Диференціальне числення функції однієї змінної 
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НЕ 3.1. Основні поняття диференціального числення функцій однієї змінної 
Означення похідної та її геометричний зміст. Таблиця похідних. Зв’язок з неперервністю. Правила 
диференціювання. Похідна складеної та оберненої функцій. Диференціал функції та його 
властивості. Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Лейбніца. 
НЕ 3.2. Основні   теореми диференціального числення функцій однієї змінної. Застосування 
диференціального числення функцій однієї змінної 
Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для многочлена. 
Формула Тейлора для довільної функції. Розклади основних елементарних функцій. Умови 
монотонності та постійності функцій. Локальні екстремуми. Необхідні та достатні умови.  
Інтервали опуклості функцій і точки перегину. Асимптоти. Загальна схема дослідження і побудови 
графіків функцій. 

 
Основна література 
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2. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.1.– М.: ГИТТЛ, 1956.– 440 с. 
3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.1.– М.: 

Физматгиз, 1958.– 608 с. 
4. Дороговцев А.Я. Математический анализ. Справочное пособие.– К.: Вища школа, 1985.– 528 с. 
5. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.– М.: Наука, 1972.– 

544 с. 
6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.– М.: Наука, 1985.– 383 с. 
7. Дійсні числа та послідовності: завдання для практ. зан. з мат. аналізу для студ. мат. фак-ту / 
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8. Функції та їх властивості: завдання для практ. зан. з мат. аналізу для студ. мат. фак-ту / Укл.: 
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Додаткова література 
 

1. Ляшко І.В., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз. Ч.І. – 1992. – Київ: Вища 
школа. – 502 с. 

2. Зорич В.А. Математический анализ. Ч.І. – М.: Наука, 1982.– 612 с. 
3. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. Т.1. – М.: Изд-во МГУ, 

1987. – 228 с. 
4. Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Завдання для самостійної роботи з математичного аналізу. – К.: 

Вища школа, 1981. – 235 с. 
 

(2 семестр) 
(144 години, 4 кредити) 

 
Мета курсу:.дати студентам основи знань з теорії інтегрування, обчислення визначених 
інтегралів, теорії функцій багатьох змінних; вивчити основні прийоми знаходження невизначених 
інтегралів, обчислення визначених інтегралів, дослідження властивостей функцій багатьох 
змінних; сформувати в студентів основні поняття і теоретичні засади інтегрального числення, 
диференціального числення функцій багатьох змінних і розглянути багаточисельні застосування 
матаналізу в природознавстві. 
Студент повинен знати: означення основних понять даного курсу (первісна, невизначений 
інтеграл, визначений інтеграл, границя функції багатьох змінних, наперервна функція багатьох 



 35

змінних, частинна  похідна і диференціал функції багатьох змінних), формулювання теорем, 
основні формули  і правила, які використовуються при інтегруванні, дослідженні функцій 
багатьох змінних.  
Студент повинен вміти: доводити основні факти з теорії інтегрального числення і теорії функцій 
багатьох змінних; знаходити невизначені інтеграли від функцій з основних класів інтегровних 
функцій; використовувати основні прийоми інтегрального числення; застосовувати визначені 
інтеграли до знаходження довжин кривих, площ фігур та об’ємів тіл; знаходити чистинні похідні і 
досліджувати на екстремум функції багатьох змінних.       
Вивчення дисципліни здійснюється за наступними змістовними модулями. 

Модуль 1. Невизначений інтеграл 
НЕ 1.1. Невизначений інтеграл 
Означення і властивості невизначеного інтеграла. Таблиця невизначених інтегралів.   Заміна 
змінної та інтегрування частинами у невизначеному інтегралі. Інтегрування раціональних 
функцій. Інтегрування ірраціональних функцій. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні 
функції.  

Модуль 2. Визначений інтеграл та його застосування 
НЕ 2.1. Визначений інтеграл 
Задача про площу криволінійної трапеції. Означення визначеного інтеграла. Необхідна умова 
інтегровності. Суми Дарбу та їх властивості. Критерій інтегровності. Основні властивості 
визначеного інтеграла. Теорема про середнє. Властивості інтеграла зі змінною верхньою межею. 
Формула Ньютона-Лейбніца. Заміна змінних та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 
НЕ 2.2. Застосування визначеного інтеграла 
Застосування визначеного інтеграла до обчислення довжини кривої.  Застосування визначеного 
інтеграла до обчислення площ та об’ємів. 

Модуль 3. Функції багатьох змінних 
НЕ 3.1. Границя і неперервність функцій багатьох змінних 
Простір mR . Збіжні послідовності та їхні властивості. Лема Больцано-Вейєштрасса. Функції 
багатьох змінних. Границі функцій багатьох змінних. Зв’язок з повторними границями. 
Неперервні функції багатьох змінних. Основні теореми. 
НЕ 3.2. Диференціальне числення функцій багатьох зміних 
Частинні похідні і диференційовність функцій багатьох змінних. Диференційовність складеної 
функції.  Інваріантність форми першого диференціала. Похідна по напрямку. Похідні і 
диференціали вищих порядків. Теорема Шварца про рівність змішаних похідних. Формула 
Тейлора для функцій багатьох змінних. Необхідна умова екстремуму. Достатні умови екстремуму 
функцій багатьох змінних. Неявні функції. Теореми про існування та диференційовність неявної 
функції. Неявні функції, що визначаються системами.  
 

Основна література 
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11. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.1.– М.: 

Физматгиз, 1958.– 608 с. 
12. Дороговцев А.Я. Математический анализ. Справочное пособие.– К.: Вища школа, 1985.– 528 с. 
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13. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.– М.: Наука, 1972.– 
544 с. 

14. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.– М.: Наука, 1985.– 383 с. 
 

Додаткова література 
 

5. Ляшко І.В., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз. Ч.І. – 1992. – Київ: Вища 
школа. – 502 с. 

6. Зорич В.А. Математический анализ. Ч.І. – М.: Наука, 1982.– 612 с. 
7. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. Т.1. – М.: Изд-во МГУ, 

1987. – 228 с. 
8. Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Завдання для самостійної роботи з математичного аналізу. – К.: 

Вища школа, 1981. – 235 с. 
 

(III семестр) 
198 год., 5,5 кредитів 

 
     Мета курсу: дати студентам основи знань  з теорії функціональних рядів та 
послідовностей, в тому числі степеневих рядів та рядів Фур’є; вивчити основні властивості 
власних та невласних інтегралів, залежних від параметра; сформувати в студентів основні 
поняття і теоретичні засади інтегрального числення функцій багатьох змінних (криволінійні 
інтеграли, кратні та поверхневі інтеграли). 
     Студент повинен знати: означення основних понять даного курсу (поточково та 
рівномірно збіжні функціональні послідовності і ряди, степеневі ряди, ряди Фур’є, 
рівномірно збіжні невласні інтеграли, залежні від параметра, Ейлерові інтеграли, 
криволінійні, подвійні, поверхневі та потрійні інтеграли), формулювання теорем, основні 
формули  і правила, які використовуються при дослідженні властивостей сум 
функціональних рядів, інтегралів, залежних від параметра і обчисленні криволінійних, 
поверхневих, подвійних і потрійних інтегралів.  
     Студент повинен вміти: доводити основні факти з теорії функціональних рядів, інтегралів, 
залежних ваід параметра, криволінійних та подвійних інтегралів, досліджувати на рівномірну 
збіжність функціональні ряди та невласні інтеграли, залежні від параметра, розкладати функції в 
ряд Фур’є, зводити обчислення інтегралів до Ейлерових інтегралів; знаходити криволінійні, 
подвійні і потрійні інтеграли і застосовувати їх до розв’язування прикладних задач. 

:вними модулямистоіятьма зм’ться за наступними пєйснюіниздіВивчення дисципл 
Модуль 1. Функціональні послідовності і ряди 

НЕ 1.1. Рівномірна збіжність функціональнимх послідовностей і рядів 
Рівномірна збіжність функціональних послідовностей і рядів. Критерій Коші. Ознаки 
Вейєрштрасса, Діріхле та Абеля рівномірної збіжності функціональних рядів. 
Функціональні властивості суми функціонального ряду та граничної функції функціональної 
послідовності (неперервність, дифе-ренціювання та інтегрування).  
НЕ 1.2. Степеневі ряди 
Степеневі ряди та їх області збіжності. Функціональні властивості степеневих рядів. Розклад 
функцій у степеневі ряди. 

Модуль 2. Ряди Фур’є 
НЕ 2.1. Ряди Фур’є 
Формули Ейлера-Фур’є. Частинні суми ряду Фур’є. Інтеграл Діріхле. Лема Рімана-Лебеґа. 
Принцип локалізації. 
Достатні умови розкладу функцій у ряди Фур’є. Розклад функцій у ряди Фур’є на довільному 
проміжку. Розклад в ряд Фур’є  лише за синусами або лише за косинусами. 
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Модуль 3. Інтеграли, залежні від параметра 
НЕ 3.1. Власні інтеграли, залежні від параметра 
Власні інтеграли, залежні від параметра, та їх властивості (неперервність, диференціювання та 
інтегрування). 
НЕ 3.2. Невласні інтеграли, залежні від параметра  
Рівномірна збіжність невласних інтегралів, залежних від параметра.  Критерій Коші. Ознаки 
Вейєрштрасса, Діріхле та Абеля. 
Властивості невласних інтегралів, залежних від параметра. Інтеграли Діріхле та Пуассона. 
Ейлерові інтеграли. 

Модуль 4. Інтегрування функцій багатьох змінних 
НЕ 4.1. Криволінійні інтеграли 
Криволінійні інтеграли I роду: означення, обчислення та застосування. 
Криволінійні інтеграли II роду: означення, обчислення та застосу-вання. 
НЕ 4.2. Кратні інтеграли 
Визначення, обчислення і застосування подвійних інтегралів. 
Заміна змінних у подвійних інтегралах.  
Формула Гріна та її застосування. 
Потрійні інтеграли та їх застосування. Заміна змінних у потрій-них інтегралах. 

Модуль 5. Поверхневі інтеграли 
НЕ 5.1. Поверхневі інтеграли 
Поверхневі інтеграли I роду. Поверхневі інтеграли II роду. Ф-ли Остроградського  та Стокса. 
 

Основна література 
 

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.IІІ – М.: Наука, 
1970. 807 с.  

2. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.II. – М.: Наука, 1990. – 464с. 
3. Берман Г.Н. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.:  Наука, 1989. 

440с 
4. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: Наука, 1990. – 624 с. 
5. Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Завдання для самостійної роботи з математичного аналізу. – К.: 

Вища школа, 1981. – 235 с. 
6. Ляшко І.В., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз. Ч.ІІ. – 1992. – Київ: Вища 

школа. – 502 с. 
7. Зорич В.А. Математический анализ. Ч.ІІ. – М.: Наука, 1982 – 612с. 
8. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Ч.ІІ. – М.: Наука. – 1973. – 447 с. 
9. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. Т.2. – М.: Изд-во МГУ. – 

1987. – 228 с. 
 

 
 

„АЛГЕБРА І ГЕОМЕТРІЯ”  
324 годин (9 кредити) 

Теоретичні знання і практичні навички, які студент повинен одержати у результаті 
вивчення курсу „Алгебра та геометрія”, відіграють важливу роль у процесі його навчання в 
університеті, вони необхідні для вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін. 
Програма курсу алгебри та геометрії передбачає виконання ряду обчислювальних робіт, що 
утворюють у сукупності обчислювальний практикум. 

Мета курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних 
розділів курсу алгебри та геометрії, сприяти формуванню навичок у застосуванні основних його 
методів, зокрема, методів лінійної алгебри, аналітичної геометрії тощо.  

Студент повинен знати: основні поняття та твердження програмного матеріалу з курсу 
„Алгебра та геометрія”. 
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Студент повинен уміти: застосовувати основні поняття та твердження програмного 
матеріалу з курсу „Алгебра та геометрія” до розв’язування задач, які зустрічаються на практиці за 
обраною спеціальністю.  

 
1 семестр  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Основні поняття алгебри 

НЕ 1.1. Визначники. Перестановки, підстановки 
Визначники другого і третього порядків та їх властивості. Мінори, алгебраїчні доповнення. 

Розклад визначника за елементами фіксованого рядка або стовпця. Означення визначника п-го 
порядку. Перестановки і підстановки. Теорема про добуток мінора на його алгебраїчне 
доповнення. Теорема Лапласа. Методи обчислення визначників п-го порядку. 

НЕ 1.2. Матриці 
Основні означення. Дії над матрицями. Теорема про визначник добут-ку матриць. 

Обернена матриця, її існування та знаходження. Ранг матриці та його обчислення. 
НЕ 1.3. Системи лінійних рівнянь 

Основні поняття. Розв’язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера. 
Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гауса. Матричний запис системи лінійних рівнянь 
та її  розв’язування. Теорема Кронекера-Капеллі. 

НЕ 1.4. Системи лінійних однорідних рівнянь 
Основні поняття. Властивості розв’язків системи лінійних однорідних рівнянь. 

Фундаментальна система розв’язків. Загальний розв’язок системи лінійних рівнянь. 
НЕ 1.5. Вектори і лінійні дії над ними. Системи координат 

Скалярні і векторні величини. Лінійні дії над векторами та їх властивості. Лінійна 
залежність (незалежність) векторів. Базис на прямій, площині, просторі. Розклад вектора за 
базисом. Системи координат на прямій, площині, у просторі. Полярна система координат, її 
зв’язок з декартовою. 

НЕ 1.6. Вектори в системі координат 
Проекція вектора на вісь. Координати вектора. Найпростіші задачі координатної геометрії: 

віддаль між двома точками, поділ відрізка у заданому відношенні, площа трикутника. Дії над 
векторами, заданими координатами, їх властивості. Ранг системи векторів. 

НЕ 1.7. Скалярний добуток векторів 
Означення. Алгебраїчні та геометричні властивості скалярного добут-ку векторів. 

Скалярний добуток векторів заданих координатами. Засто-сування скалярного добутку векторів. 
НЕ 1.8. Векторний добуток векторів 

Означення. Алгебраїчні та геометричні властивості векторного добут-ку векторів. 
Векторний добуток векторів заданих координатами. Засто-сування векторного добутку векторів 

НЕ 1.9. Мішаний добуток векторів 
Означення. Алгебраїчні та геометричні властивості мішаного добутку векторів. Мішаний 

добуток векторів заданих координатами. Застосування мішаного добутку векторів. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Елементи аналітичної геометрії 

НЕ 2.1. Пряма на площині 
Поняття про лінію та її рівняння. Знаходження рівняння лінії за її геометричними 

властивостями. Різні види рівнянь прямої на площині. Загальне рівняння прямої та його 
дослідження. Кут між двома прямими. Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих. 
Відстань від точки до прямої. 

НЕ 2.2. Площина у просторі 
Різні види рівнянь площини. Загальне рівняння площини та його дослідження. Кут між 

двома площинами. Умови паралельності і перпенди-кулярності двох площин. Відстань від точки 
до площини. 

НЕ 2.3. Пряма у просторі 
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Різні види рівнянь прямої у просторі. Загальне рівняння прямої у просторі.. Кут між двома 
прямими. Умови паралельності і перпендику-лярності двох прямих.  Кут між прямою і площиною. 
Умови паралельності і перпендикулярності прямої і площини. Відстань від точки до прямої та між 
двома прямими у просторі. 

НЕ 2.4. Лінії другого порядку 
Поняття лінії другого порядку. Коло, еліпс, гіпербола та парабола: вивід їх рівнянь, 

дослідження їх форм, ексцентриситет, директриси, оптичні властивості. Перетворення декартових 
прямокутних координат при пара-лельному перенесенні та повороті осей. Зведення загального 
рівняння лінії другого порядку до канонічного вигляду за допомогою паралельного перенесення та 
повороту осей координат. 

НЕ 2.5. Поверхні другого порядку 
Рівняння поверхонь у просторі. Циліндричні та конічні поверхні. Поверхні обертання. 

Сфера, еліпсоїд, гіперболоїди та параболоїди, їх перерізи. 
 

2семестр 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Основні алгебраїчні структури 
НЕ 1.1. Деякі відомості про комплексні числа 

Комплексні числа, форми зображення, алгебра комплексних чисел. Спряжені комплексні 
числа, їх властивості. Формула Муавра. Корені з ком-плексних чисел. Первісні корені з одиниці, їх 
властивості. 

НЕ 1.2. Групи 
Алгебраїчні операції. Таблиця Келі. Півгрупи, моноїди. Означення групи, Приклади. 

Підгрупи. Циклічні групи. Розклад групи за підгрупою. Теорема Лагранжа. Нормальні дільники, 
факторгрупи, гомоморфізми. 

НЕ 1.3. Кільця 
Числові та абстрактні кільця. Приклади. Дільники нуля і одиниці в кільці. Ізоморфізм 

кілець. 
НЕ 1.4. Поля 

Числові та абстрактні поля. Приклади. Характеристика поля. Ізоморфізм полів. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Кільце многочленів 

НЕ 2.1. Многочлени  від однієї змінної 
Кільце многочленів від однієї змінної над заданим полем. Відношення подільності в кільці 

многочленів. Алгоритм ділення з остачею. Єдність неповної частки і остачі. Корені многочленів. 
Теорема Безу. Схема Горнера та її застосування. Кратні корені многочлена. Виділення кратних 
множників многочлена. Основна теорема алгебри та наслідки з неї: розклад многочлена на лінійні 
множники над полем комплексних чисел, інтерполяційна формула Лагранжа, формули Вієта. 
Найбільший спільний дільник многочленів: алгоритми його знаходження, застосування алгоритму 
Евкліда. Розклад раціонального дробу в суму. 

НЕ 2.2. Многочлени над полем дійсних чисел 
Многочлени з дійсними коефіцієнтами, властивості їх коренів. Многочлени з 

раціональними коефіцієнтами, знаходження їх раціональних коренів. Межі дійсних коренів 
многочлена з дійсними коефіцієнтами, їх знаходження. Система многочленів Штурма, її існування 
та побудова. Теорема Штурма. Наближене обчислення дійсних коренів многочлена. 

 
НЕ 2.3. Многочлен від кількох змінних 

Кільце многочленів від кількох змінних. Лексикографічний запис, вищий член. Симетричні 
многочлени. Елементарні симетричні многочлени Вираження довільного симетричного 
многочлена через елементарні симе-тричні многочлени. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Лінійна алгебра 
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НЕ 3.1. Квадратичні форми 
Квадратична форма, її матриця. Матричний запис квадратичної фор-ми. Зміна матриці 

квадратичної форми при лінійному перетворенні не-відомих. Інваріантність рангу квадратичної 
форми. Канонічні квадратичні форми. Зведення квадратичної форми до канонічного вигляду, 
теорема Лагранжа. Нормальний вигляд квадратичної форми у полі дійсних та комплексних чисел. 
Закон інерції дійсних квадратичних форм. Індекси інерції та сигнатура. Еквівалентність 
квадратичних форм у полі дійсних та комплексних чисел. Розпадання квадратичних форм у 
добуток лінійних форм  у полі дійсних та комплексних чисел. Додатньо означені квадратичні 
форми. 

НЕ 3.2. Лінійні простори 
Лінійні простори: означення, приклади  та найпростіші властивості. Лінійна залежність 

(незалежність) системи векторів у лінійних просторах. Ізоморфізм лінійних просторів. Базис 
лінійного простору. Скінченновимірні лінійні простори їх ізоморфізм п-вимірному векторному 
простору. Зв’язок між базисами лінійного простору. Перетворення координат вектора при заміні 
базису. Підпростори лінійних просторів. Лінійні оболонки. Перетин та сума лінійних 
підпросторів, зв’язок між їх розмірностями, Лінійні оператори (перетворення) у лінійних 
просторах. Матриця лінійного оператора у заданій базі, закон її зміни при зміні базису. Зв’язок 
між координатами і його образу. Ядро та дефект лінійного оператора. Зв’язок між рангом і 
дефектом. Характеристичні матриця, многочлен та корені лінійного оператора. Власні вектори. 
Зв’язок між характеристичними коренями та власними значеннями лінійного оператора. Не 
вироджені лінійні оператори. 

НЕ 3.3. Евклідові простори 
Скалярний добуток векторів, його властивості. Означення евклідового простору. 

Ортогональність векторів. Лінійна незалежність ортогональної системи векторів. Процес 
ортогоналізації. Ортонормовані бази евклідового простору, їх існування. Ізоморфізм евклідових 
просторів однакової розмірності. Ортогональні матриці, їх властивості. Зв’язок ортонормованих 
баз з ортогональними  матрицями. Ортогональні доповнення до підпросторів. Ортогональні 
оператори у евклідових просторах, їх властивості. Симетричні оператори у евклідових просторах, 
їх зв’язок з симетричними матрицями. Властивості власних векторів та характеристичних коренів 
симетричних операторів. Зведення квадратичних форм до головних осей. 

 
НЕ 3.4. λ-матриці 

Многочленні матриці та матричні многочлени. Кільце матричних мно-гочленів. 
Елементарні перетворення многочленних матриць. Канонічна форма Λ-матриці. Зведення Λ-
матриці до канонічного вигляду. Еквівалент-ність Λ-матриць. Основна теорема про подібність 
числових матриць. Жорда-нова нормальна форма матриці. Мінімальний многочлен. 

 
Основна література  

 
1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – М. : Наука, 1971. – 432 с. 
2. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. – М., 1980. – 228 с. 
3. Воеводин В.В. Линейная алгебра. – М. : Наука, 1980. – 400 с. 
4. Кострикин А.И. Введение в алгебру. – М. : Наука, 1977. – 632 с. 
5. Проскурняков И.В.Сборник задач по линейной алгебре. – М., 1984. – 336 с. 
6. Фадєєв Д.К., Сомінський І.С. Збірник задач з вищої алгебри. – К. : Вища школа,1971. – 316 

с. 
7. Бахвалов С.В., Моденов П.С., Пархоменко А.С. Сборник задач по аналитической геометрии. 

– М. : Наука, 1964. – 400 с. 
8. Практичні заняття з аналітичної геометрії. Навчальний посібник. – Чернівці:ЧДУ, Рута, 

1997  
9. Сборник задач по алгебре. Учеб. пособие / Под ред.. А.И. Кострикина. – М. :Факториал, 

1995. – 454 с. 
10. Чарін В.С. Лінійна алгебра. – К. :Техніка,2004. – 416 с. 

Додаткова література  
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1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Навч. пособник. – К. : А.С.К., 2001. – 648 с. 
2. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилав В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теория чисел. 

Практикум. Частина 1. – К. : Вища школа, 1983. – 232 с. 
3. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилав В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теория чисел. 

Практикум. Частина 2. – К. : Вища школа, 1986. – 264 с. 
4. Множини з алгебраїчними операціями та їх властивості. – Чернівці: Рута,2005. – 77 с. 
5. Вища математика: Збірник задач : Навч. посібник /За ред В.П.Дубовика, І.І.Юрика. – 

К.:А.С.К., 2001. – 648 с. 
 
ФІЗИКА 

 
«ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА» 

180 год. (5 кредитів) 
 

Мета курсу: детальний розгляд об’єктів, структур, підходів і методів розв’язування типових 
прикладних задач теорії булевих функцій, теорії алгоритмів та теорії графів. 

Студент повинен знати: функціонально замкнуті і повні системи булевих функцій, методи 
та алгоритми мінімізації булевих функцій, елементів теорії алгоритмів – машину Тюрінга та 
обчислювані функції, теорію графів. 

Студент повинен вміти: розв’язувати типові задачі пов’язані з основними замкнутими 
класами булевих функцій Т0, Т1, L, S, M; досліджувати повноту систем булевих функцій; 
здійснювати мінімізацію булевих функцій та побудову машин Тюрінга; розв’язувати типові 
прикладні задач теорії графів. 

Студент повинен оволодіти програмним матеріалом і виконати 3 контрольні роботи з 
практичної частини курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Функціонально замкнуті та повні системи булевих функцій» 

 
НЕ 1.1. Замкнутість та повнота систем булевих функцій 
Замикання системи булевих функцій. Функціональна повнота системи булевих функцій. 

Теорема зведення. 
 

НЕ 1.2. Основні замкнуті класи булевих функцій 
Основні замкнуті класи Т0, Т1, L, S, M. Леми про нелінійну, несамодвоїсту та немонотонну 

функції. 
 

НЕ 1.3. Критерій повноти систем булевих функцій 
Теорема Поста та наслідки з неї. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Мінімізація булевих функцій» 
 

НЕ 2.1. Постановка задачі мінімізації 
Постановка задачі мінімізації. Поняття імпліканти, простої імпліканти, скороченої ДНФ. 
 
НЕ 2.2. Методи побудови скороченої ДНФ 
Побудова скороченої ДНФ методами Нельсона, Квайна, Мак-Класки, Блейка. 

 
НЕ 2.3. Методи побудови тупикових і мінімальних ДНФ 
Взаємозв’язок мінімальної та скороченої ДНФ. Поняття тупикової ДНФ, взаємозв’язок 

мiнiмaльнoї і тyпикoвoї ДHФ. Побудова тупикових та мінімальних ДНФ методами випробування 
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імплікант і імплікантних таблиць. Побудова мінімальних ДНФ методом невизначених 
коефіцієнтів. Критерій монотонності булевих функцій, мінімальні ДНФ монотонних функцій. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 «Елементи теорії алгоритмів та теорії графів» 
 

НЕ 3.1. Мащина Тюрінга 
Інтуїтивне поняття алгоритму та його формалізації. Машина Тюрінга. Основний код, машини 

Тюрінга Т+, Ткоп. Композиція машин Тюрінга. Теза Тюрінга. 
 
НЕ 3.2. Обчислювані функції 
Обчислювані за Тюрінгом функції. Правильно обчислювані функції. 

 
НЕ 3.3. Теорія графів 
Графи, способи їх задання та класифікація. Ізоморфізм та гомеоморфізм графів. Маршрути, 

ланцюги та цикли. Задача про кенігсберзькі мости, ейлерові ланцюги та цикли. Гамільтонові 
ланцюги та цикли. Дерева та ліс. Цикломатичне число графа. Планарні графи. Задача “3 будинки – 
3 криниці”. Непланарність повного графа Р5. Теорема Понтрягіна-Куратовського. 

 
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. – К.: Видавнича 
група BHV, 2007. – 368 с. 

2. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп’ютерна дискретна математика. Підручник. – 
Харків: "Компанія СМІТ", 2004. – 480 с. 

3. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Є. Дискретна математика. Підручник. – К.: Вища 
шк., 2002. – 288 с. 

4. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. Учебник. – СПб.: Питер, 2001. – 304 
с. 

5. Дискретна математика: методичні вказівки для студентів спеціальностей напряму "Прикладна 
математика". Частина II / Укл.: Філіпчук М.П. – Чернівці: Рута, 2007. – 72 c. 

6. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике: Учеб. 
пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с. 

  
 

«ТЕОРІЯ МНОЖИН ТА МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА» 
180 год. (5 кредитів) 

 
Мета курсу: детальний розгляд об’єктів, структур, підходів і методів розв’язування типових 

задач теорії множин, комбінаторного аналізу та математичної логіки. 
Студент повинен знати: базові поняття теорії множин, операції над множинами, формули 

включення-виключення, потужнісну класифікацію множин, загальні правила комбінаторики, 
комбінаторні вибірки без повторень та з повтореннями, формулу бінома Ньютона та 
поліноміальну формулу, базові поняття математичної логіки, алгебру висловлювань, логіку 
предикатів, базові поняття функцій алгебри логіки (булевих функцій), диз’юнктивні та 
кон’юнктивні нормальні форми булевих функцій, поліном Жегалкіна. 

Студент повинен вміти: розв’язувати типові задачі теорії множин, комбінаторного аналізу 
та математичної логіки. 

Студент повинен оволодіти програмним матеріалом і виконати 3 контрольні роботи з 
практичної частини курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
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 «Теорія множин» 
 

НЕ 1.1. Множини та операції над ними 
Основні поняття теорії множин. Діаграми Ейлера-Венна. Операції над множинами та їх 

властивості. Декартовий добуток множин. Методи перевірки та доведення рівностей з множинами. 
 

НЕ 1.2. Формули включення-виключення 
Потужність множини. Формули включення-виключення для 2, 3 та довільної кількості 

скінченних множин. 
 

НЕ 1.3. Порівняння потужностей множин 
Рівнопотужність множин. Скінченні та зліченні множини. Множини потужності континуум. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Комбінаторика» 
 

НЕ 2.1. Загальні правила комбінаторики 
Правило суми. Правило добутку. Основний принцип комбінаторики. Вибірки та їх 

класифікація. 
 
НЕ 2.2. Вибірки без повторень 
Сполуки, розміщення, перестановки. Властивості сполук. 

 
НЕ 2.3. Вибірки з повтореннями 
Сполуки з повтореннями, розміщення з повтореннями, перестановки з повтореннями. 
 
НЕ 2.4. Формула бінома Ньютона 
Формула бінома Ньютона, властивості розкладу бінома та біномних коефіцієнтів. Трикутник 

Паскаля. Поліноміальна формула. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 «Математична логіка» 

 
НЕ 3.1. Висловлювання та предикати 
Висловлювання та операції над ними. Закони алгебри висловлювань. Тавтології. Предикати 

та операції над ними. Закони логіки предикатів. 
 
НЕ 3.2. Функції алгебри логіки (булеві функції) 
Означення булевої змінної, двійкового набору та булевої функції. Елементарні булеві 

функції. Поняття формули, реалізація функцій формулами. Основні еквівалентності. 
 

НЕ 3.3. Істотні та фіктивні змінні булевих функцій 
Істотні та фіктивні змінні булевих функцій. Рівність булевих функцій в термінах істотних та 

фіктивних змінних. 
 
НЕ 3.4. Диз’юнктивні та кон’юнктивні нормальні форми булевих функцій 
Розклад булевих функцій за частиною змінних. Диз’юнктивні нормальні форми, досконала 

диз’юнктивна нормальна форма. Кон’юнктивні нормальні форми, досконала кон’юнктивна 
нормальна форма. 

 
НЕ 3.5. Поліном Жегалкіна 
Поліном Жегалкіна. Методи побудови поліному Жегалкіна. 
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Основна література до дисципліни: 

 
1. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. – К.: Видавнича 

група BHV, 2007. – 368 с. 
2. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп’ютерна дискретна математика. Підручник. – 

Харків: "Компанія СМІТ", 2004. – 480 с. 
3. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Є. Дискретна математика. Підручник. – К.: Вища 

шк., 2002. – 288 с. 
4. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. Учебник. – СПб.: Питер, 2001. – 304 

с. 
5. Дискретна математика: методичні вказівки для студентів спеціальностей напряму "Прикладна 

математика". Частина I / Укл.: Філіпчук М.П. – Чернівці: Рута, 2006. – 60 c. 
6. Дискретна математика: методичні вказівки для студентів спеціальностей напряму "Прикладна 

математика". Частина II / Укл.: Філіпчук М.П. – Чернівці: Рута, 2007. – 72 c. 
 

 
«ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМТИЧНА СТАТИСТИКА» 

216 год. (6 кредитів)   
 

Мета викладання дисципліни: головною метою курсу є глибоке засвоєння основних 
методів і принципів теорії ймовірностей і математичної статистики; оволодіння вміннями і 
навичками будувати статистичні моделі, статистичні оцінки, досліджувати їх властивості. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: знати 
основні поняття  теорії ймовірностей і математичної статистики (стохастичний експеримент, 
простір елементарних подій, класичне означення ймовірності, аксіоматика теорії ймовірностей, 
умовні ймовірності, граничні теореми, випадкова величина, функція та щільність розподілу, 
числові характеристики випадкових величин, їх властивості, багатовимірні випадкові величини, 
закон великих чисел, центральна гранична теорема, ланцюги Маркова, загальні положення теорії 
випадкових процесів, стохастичний інтеграл, основні поняття та задачі математичної статистики), 
вміти застосовувати набуті теоретичні знання до розв'язування практичних задач. 

Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
“Інтуітивна теорія ймовірностей ” 

 
НЕ 1.1. Предмет теорії ймовірностей.  
Предмет теорії ймовірностей. Історична довідка. Література. 
НЕ 1.2. Ймовірнісний простір.  
Стохастичний екперимент, простір елементарних подій.  
Алгебра подій, σ -алгебра подій. 
НЕ 1.3. Випадкові події 
Дискретний простір елементарних подій.  
Алгебра множин, побудова мінімальної σ -алгебри (алгоритм).   
НЕ 1.4. Класичне означення ймовірності 
Елементи комбінаторики: впорядковані та невпорядковані множини. Поняття вибірки з 

множини. Основне правило комбінаторики. Розміщення, перестановки, сполуки. 
Частота або статистична ймовірність подій. Ймовірнісна модель експерименту зі скінченним 

числом результатів. 
Класичне означення ймовірності. Схема обчислення ймовірності подій за класичним 

означенням. 
НЕ 1.5. Формули повної ймовірності та  Байєса. 
Умовні ймовірності. Незалежні події. Прямий добуток ймовірностних просторів. 
Формула повної ймовірності. Формула Байєса. 
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НЕ 1.6. Дискретні випадкові величини (ДВВ) 
Означення ДВВ. Математичне сподівання. Властивості. Дисперсія. Властивості. Незалежні 

випадкові величини. 
Багатовимірні закони розподілу. Твірна функція. Умовні математичні сподівання для ДВВ. 

Властивості. Модельна задача. 
НЕ 1.7. Закон великих чисел. Теореми Пуассона, Муавра-Лапласа. 
Нерівність Чебишова. Закон великих чисел. Випробування Бернуллі. Теорема Пуассона.  
Локальна й інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Застосування. 
НЕ 1.8. Контроль теоретичних знань за допомогою комп’ютерної модульно-рейтингової 

системи (КМРС) 
Контроль теоретичних знань за допомогою комп’ютерної модульно-рейтингової системи 

(КМРС). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
“Сучасна теорія ймовірностей за аксіоматикою Колмогорова” 

 
НЕ 2.1. Аксіоматика Колмогорова 
Геометрична ймовірність: модельні задачі. Означення геометричної ймовірності. 
Аксіоматика за Колмогоровим. Аксіоми ТЙ. Властивості ймовірностей. 
Продовження ймовірності, як міри, на мінімальну σ -алгебру. 
НЕ 2.2. Неперервні одновимірні ВВ 
Означення НВВ. Абсолютно неперервні розподіли та щільність розподілу НВВ у 

одновимірному випадку. Властивості НВВ як вимірних функцій. 
Основна теорема про ВВ. 
НЕ 2.3. Математичне сподівання НВВ 
Означення математичного сподівання за допомогою інтегралу Лебега.  
Властивості збіжності для математичного сподівання.  
Основні нерівності для математичних  сподівань (нерівність Ієнсена, Ляпунова, Коші-

Буняковського). 
НЕ 2.4. Розподіл векторних ВВ 
Основні означення. Частинні випадки. 
Перетворення щільності розподілу: функція та щільність розподілу в n-вимірному випадку. 
Багатовимірні характеристичні функції (ілюстрація на одновимірному). 
Загальна формула обернення. Граничні теореми для n-вимірних характеристичних функцій. 

n-вимірний нормальний розподіл. 
Розподіли 2χ  (Пірсона), t-розподіл (Стьюдента), F-розподіл (Фішера). 
НЕ 2.5. Посилений закон великих чисел 
Закон “0 або 1” Колмогорова. Лема Бореля-Кантеллі.  
Види збіжностей для випадкових величин: збіжність з імовірністю 1, збіжність за ймовір-

ністю, збіжність у середньому квадратичному. Зв’язок збіжностей. 
Посилений закон великих чисел. 
НЕ 2.6. Центральна гранична теорема (ЦГТ) 
Постановка задачі за Лапласом.  
Центральна гранична теорема у формі Ляпунова. 
ЦГТ у формі Ліндеберга. 
Доведення теорем Муавра-Лапласа як наслідок ЦГТ. 
НЕ 2.7. Застосування ЦГТ 
Частота і ймовірність у схемі Бернуллі. Правило 3σ . Застосування до середнього 

арифметичного. 
НЕ 2.8. Контроль теоретичних знань за допомогою комп’ютерної модульно-рейтингової 

системи (КМРС) 
Контроль теоретичних знань за допомогою комп’ютерної модульно-рейтингової системи 

(КМРС). 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
“Математична статистика. Вибіркова теорія  

та оцінювання невідомих параметрів розподілів” 
 
НЕ 3.1. Основні задач математичної статистики  
Постановка задач МС. Стохастична модель МС. Статистичні параметричні моделі МС. 
НЕ 3.2. Вибіркова теорія математичної статистики. Вибірки з одновимірних розподілів.  
Емпірична функція розподілу. Варіаційний ряд. Статистичний ряд розподілу вибірки. 

Граничні теореми для емпіричної функції розподілу. Асимптотична нормальність. 
НЕ 3.3. Вибіркові числові характеристики та їх властивості 
Вибіркові моменти, зв’язок з теоретичними моментами. Асимптотична поведінка вибіркових 

моментів. 
НЕ 3.4. Властивості елементів варіаційного ряду 
Порядкові статистики та їх функції розподілу. 
Щільність розподілу порядкової статистики. 
Сумісні функції та щільності  розподілу порядкових статистик. Граничні теореми для край-

ніх елементів варіаційного ряду. Центральні члени варіаційного ряду та вибіркові квантилі. 
НЕ 3.5. Статистичні точкові оцінки параметрів  
Незміщені та конзистентні оцінки 
НЕ 3.6. Критерії оптимальності та ефективності оцінок 
Оптимальні оцінки та їх властивості. Умови регулярності Крамера-Рао сімейства розподілів.  
Нерівність Крамера-Рао. Ефективність та асимптотична ефективність оцінок параметрів. 
НЕ 3.7. Методи знаходження оцінок 
Метод моментів, метод максимальної правдоподібності, асимптотичні властивості оцінок. 
НЕ 3.8. Достатні статистики і оптимальні оцінки 
Умовні математичні сподівання, умовні ймовірності, достатні статистики. Теорема 

факторизації. Достатні оцінки й оптимальні оцінки. 
НЕ 3.9. Інтервальне оцінювання 
Двосторонні гіпотези, довірчі множини. 
Контроль теоретичних знань за допомогою комп’ютерної модульно-рейтингової системи 

(КМРС) 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
“Перевірка гіпотез. Елементи випадкових процесів” 

 
НЕ 4.1. Гіпотези щодо дисперсії нормального розподілу 
Достатні статистики, односторонні гіпотези, проста гіпотеза, двосторонні гіпотези, довірчі 

множини. 
НЕ 4.2. Гіпотези про математичне сподівання 2( , )N a σ  
Багатопараметрична експоненціальна сім’я, одностороння та проста гіпотези, довірчі 

множини. 
НЕ 4.3. Порівняння дисперсій двох нормальних сукупностей 
Вибір статистик, одностороння та проста гіпотези, довірчі множини. 
НЕ 4.4. Порівняння середніх двох нормальних сукупностей 
Вибір статистик, одностороння та проста гіпотези, довірчі множини. 
НЕ 4.5. Елементи дисперсійного аналізу 
Приклад однофакторного дисперсійного аналізу, метод найменших квадратів (лінійне, 

параболічне рівняння).  
НЕ 4.6. Непараметричні критерії узгодженості 
Критерій узгодженості А.М. Колмогорова.  
Непараметричні критерії Мізеса-Смірнова, 2χ -Пірсона.  
Гіпотеза і міра розбіжності з гіпотезою, теорема Пірсона, алгоритм критерія узгодженості 

Пірсона. 
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НЕ 4.7. Основні типи випадкових процесів за сумісною функцією розподілів 
Означення випадкового процесу. Теорема А.М. Колмогорова. 
НЕ 4.8. Класифікація випадкових процесів за сумісною функцією розподілів. 
Процес Пуассона, процес очікування.  
Броунів рух. Процеси з незалежними значеннями й приростами. Загальні процеси 

броунового руху. Гауссові процеси.  
Стаціонарні процеси. Марковські процеси (пряме й обернене рівняння Маркова для 

перехідних імовірностей). Квадратично інтегровні процеси. 
НЕ 4.9. Сепарабельні випадкові процеси 
Задання міри на множинах мінімальної σ -алгебри. Основна теорема про сепарабельність 

випадкового процеса (без доведення). 
НЕ 4.10. Мартингали і напівмартингали 
Означення. Математичної моделі мартингалів. Математичні моделі напівмартингалів. 
НЕ 4.11. Броунів (вінерів) процеси 
Означення. Неперервність з імовірністю одиниця. Відсутність похідної по t і обмеженої 

варіації по t з імовірністю одиниця для броунівського процесу. 
НЕ 4.12. Стохастичні диференціальні рівняння без післядії 
Означення інтеграла Вінера-Іто (ІВІ). Властивості ІВІ, стохастичний диференціал. 

Стохастичне диференціальне рівняння без післядії. Марковська властивість сильного розв’язку 
СДР.  

Формула Іто та її застосування (без доведень).  
Теорема існування та єдиності розв’язку СДР без післядії. 
НЕ 4.13. Стійкість розв’язків СДР 
Стійкість розв’язків лінійних СДР у середньому, середньому квадратичному, стійкість 

сильного розв’язку з імовірністю одиниця. 
Контроль теоретичних знань за допомогою комп’ютерної модульно-рейтингової системи 

(КМРС) 
 

Основна література до курсу: 
1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей.– М.: Наука, 1988.– 448 с. 
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей.– М.: Высшая школа, 1998.– 575 с. 
3. Гихман И. И., Скороход А. В., Ядренко М. И. Теория вероятностей и математическая 

статистика.– К.: Вища школа, 1979.– 408 с. 
4. Скороход А.В. Элементы теории вероятностей и случайных процессов.– К.: Вища школа, 

1980.– 343 с. 
5. Боровков А.А. Математическая статистика. Оценка параметров. Проверка гипотез.– М.: 

Наука, 1984.– 472 с. 
6. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных 

процессов / Под ред. А.А. Свешникова.– М.: Наука, 1970.– 656 с. 
7. Зубков А.М., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Сборник задач по теории вероятностей.– М.: 

Наука, 1989.– 320 с. 
8. Дороговцев А.Я., Сильвестров Д.С., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей. 

Сборник задач.– К.: Вища школа, 1980.– 432 с. 
9. Турчин В. М. Математична статистика в прикладах і задачах.– К.: Видавничий центр 

"Академія", 1993.– 238 с. 
10. Ясинський В.К. Практикум з теорії ймовірностей та модульно-рейтингова навчальна 

система на комп'ютерах.–Чернівці:Зелена Буковина,2000.–296с. 
11. Ясинський В.К. Вибрані лекції теорії ймовірностей для інженерних і природничих 

спеціальностей.– Чернівці: Прут, 2001.– 272 с. 
12. Береза В.Ю., Ясинський В.К. Комп'ютерна модульно-рейтингова система лабораторного 

практикуму з теорії ймовірностей.– Чернівці: Прут, 2002.– 242 с. 
13. Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Лекції з теорії стохастичного моделювання. Частина 1. 

Основи теорії випадкових процесів.– Чернівці: Зелена Буковина, 1999.– 296 с. 



 48

14. Харин Ю.С., Степанова М.Д. Практикум на ЭВМ по математической статистике.– Минск: 
Университетское, 1987.– 304 с. 

15. Королюк В.С., Ясинський В.К. Курс теорії ймовірностей, випадкових процесів і 
математичної статистики.– Чернівці: Золоті литаври, 2005.– 526 с. 

16. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. 
Теорія та комп’ютерна практика. В 3-х томах. Т.1.: Ймовірність. Теорія та комп’ютерна 
практика. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – 444 с. (Затверджено МОН України як 
підручник для студентів ВНЗ, лист-погодження №14/18.2–1213 від 30.05.05). 

17. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. 
Теорія та комп’ютерна практика. В 3-х томах. Т.2.:Математична статистика. Комп’ютерне 
статистичне моделювання. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 550 с. (Затверджено МОН 
України як підручник для студентів ВНЗ, лист-погодження №14/18.2–1213 від 30.05.05). 

18. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. 
Теорія та комп’ютерна практика. В 3-х томах. Т.3.: Теорія випадкових процесів. Імітаційне 
моделювання.– Чернівці: Золоті литаври, 2009. – 1230 с. (Затверджено МОН України як 
підручник для студентів ВНЗ, лист-погодження №14/18.2–1213 від 30.05.05). 

 
 

 
«ПРОГРАМУВАННЯ» 

468 год. (13 кредитів)   
Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного програмного забезпечення – це 

одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним 
компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської  діяльності. 
Відбувається перехід до інформаційних технологій, тобто до широкого застосування комп’ютерів  
і програмного забезпечення у виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, торгівлі, 
банківській справі тощо. Ключем до оволодіння багатьма сучасними перспективними 
спеціальностями є уміння користуватися комп’ютером. 
ММееттаа  ввииккллааддаанннняя  ддииссццииппллііннии..  Мета курсу “Інформатика і програмування” – навчити студентів 
користуватися комп’ютером та типовим програмним забезпеченням, розробляти програми мовою 
програмування Паскаль для розв’язування різноманітних математичних та прикладних задач.  
ЗЗааввддаанннняя  ввииввччеенннняя  ддииссццииппллііннии..  Отримані знання, вміння та навички дадуть змогу стати 
досвідченим користувачем персональних комп’ютерів, знавцем сучасних інформаційних 
технологій, закладуть основи інформаційної культури, які будуть достатніми для самостійного 
освоєння нових програмних засобів і ефективного використання персональних комп’ютерів в 
майбутньому.  
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 
- загальну класифікацію програмного забезпечення та мов програмування; 
- основні поняття алгоритмізації та основні алгоритмічні структури; 
- синтаксис мови програмування Паскаль та структуру робочих середовищ Turbo та Delphi; 
- основні математичні моделі обробки текстів, масивів, складних структур даних. 
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти: 
- розробляти та реалізувати алгоритми для заданого програмою класу задач; 
- реалізувати програми у середовищі Turbo та Delphi; 
- розробляти програми в діалоговому та інтерактивному режимах; 
- створювати структури даних для опису об’єктів; 
- розробляти програмні структури за принципами ОЗП. 

Вивчення курсу здійснюється у два семестри за двома змістовими модулями у семестр: 
Семестр 1: 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1  
 «Системне програмне забезпечення ЕОМ. Алгоритми  та  програми. Прості алгоритми. 

Середовище Delphi. Обробка скалярних даних.» 
 

НЕ 1.1: Системне програмне забезпечення. 
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 Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові. Класифікація 
програмного забезпечення. Операційні системи. Файлові структури. Навігація. Програма 
„Проводник”. Структура файлової системи, маніпуляції папками та файлами 
 
НЕ 1.2: Алгоритмічні мови та середовища програмування. Мова Паскаль. Загальна 
структура програми. Мова Паскаль і середовище Delphi. 
 Класифікація мов програмування. Діалогові та графічні інтерактивні середовища. Етапи   
створення   програмних  продуктів.   Структура середовища.  Засоби текстового   редактору. 
Структура програм на мові Паскаль. Призначення розділів. Типи даних. Математичні операції. 
Пріоритет. Математичні вирази. 
 
НЕ 1.3: Операції введення та відображення даних. Прості лінійні програми. Прості 
розгалуження. 
 Оператори введення даних. Операції екранного відображення. Формати відображення 
чисел. Прості компоненти редагування. Прості компоненти керування. Оператори присвоєння. 
Прості лінійні програми. Прості розгалуження. 
 
НЕ1.4: Програми з альтернативними розгалуженнями. Вкладені розгалуження. 
Багатоальтернативний вибір. 
 Алгоритми з розгалуженням .Оператор умовного виконання. Оператор альтернативного 
виконання. Вкладені розгалуження. 
 
НЕ 1.5: Поняття циклу, структура циклу. Побудова простих циклів з початковою умовою. 
 Означення циклу. Циклічні структури. Умови повторення. Особливі випадки. Цикли з 
початковою умовою виконання. Цикли з кінцевою умовою припинення. Цикли з лічильником. 
Поняття масиву. Циклічне введення та відображення масивів. Програмна обробка масивів. 
Візуальні компоненти для введення одновимірних масивів.  Вкладені цикли. Використання 
вкладених циклів для складної обробки масивів. Поняття вкладеного циклу. Змішані цикли, 
особливості побудови.Використання вкладених циклів для виконання логічних операцій над 
масивами. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
 

«Програмування в середовищі Delphi. Основні алгоритми обробки даних.» 
 
 НЕ 2.1: Алгоритми пошуку та впорядкування. 
 Задачі пошуку та впорядкування. Лінійний пошук. Пошук у впорядкованому масиві. 
Впорядкування масивів. 
 
НЕ 2.2: Обробка двовимірних масивів. 
 Табличне представлення даних. Поняття двовимірного масиву, різні форми визначення.  
Компоненти для редагування табличних даних. Приклади обробки табличних даних. 
 
НЕ 2.3: Використання множин. 
 Поняття множини. Операції над множинами. Введення та відображення елементів множин. 
 
НЕ 2.4: Засоби обробки текстів. 
 Текстові дані. По символьна обробка текстів. Процедури і функції обробки текстів. 
Використання множин при обробці текстів. Використання множин для обробки тестових даних. 
Особливості символьних множин. Використання логічних операцій над множинами для обробки 
текстових рядків. 
Семестр 2: 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
«Структуровані дані та структуровані програми.» 
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НЕ 1.1.: Прості структури даних. Записи. 
 Поняття узагальнення даних. Форми узагальнення та абстрагування. Структури даних для 
опису явищ. Створення записів. Приклади використання записів 
 
НЕ 1.2: Поняття підпрограми. Типи підпрограм. 
 Стандартизація програмних дії, виділення алгоритмічних фрагментів. Поняття 
підпрограми. Форми підпрограм. Процедури та функції. Основні правила використання 
параметрів. Поняття  ієрархічної  побудови програм. Складності альтернативного звернення. 
Поняття підпрограмного типу параметрів. Приклади використання підпрограмних параметрів. 
 
НЕ 1.3: Рекурсивні процедури та функції. 
 Поняття рекурсії. Типи рекурсій. Внутрішня побудова рекурсій. Приклади побудови 
рекурсивних обчислювальних процесів.  
 
НЕ 1.4: Динамічні структури даних. 
 Поняття вказівника. Виділення пам’яті. Динамічні структури даних. Списки. Черги та 
стеки. Поняття дерева. Використання текстових компонентів для введення та відображення 
списків. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
«Комплексні проекти. Додаткові можливості. Елементи ОЗП.» 

 
НЕ 2.1: Обробка файлових даних. 
 Поняття файлу. Фізичні та програмні атрибути файлів. Текстові та типізовані файли. Режим 
доступу. Процедури приєднання, введення та збереження інформації. Маніпуляції файлами та 
папками. Візуальні компоненти роботи з файлами. 
 
НЕ 2.2: Графічні програмні засоби. 
 Поняття  графічного компоненту. Графічні елементи зображень. Графічні властивості та 
методи. Керування кольором. Обробка графічних файлів. 
 
НЕ 2.3: Принципи ОЗП. 
 Поняття об’єкту. Загальні підходи до створення класу. Принципи ОЗП. Інкапсуляція. 
Властивості та методи. Опис об’єктів. Програмування подій. Потреба розширення класів. Базові 
класи. Успадкування. Правила успадкування властивостей та методів. Перевантаження методів. 
Поліморфізм. Віртуальні методи.     
 
НЕ 2.4: Керування комплексними проектами. 
 Компоненти для керування проектами та спостереження за подіями. Кнопки і перемикачі, 
списки вибору. Лінійки прокрутки та індикатори. Загальні та контекстні меню. Класифікація 
візуальних компонентів. Спеціалізація сторінок. Взаємодія з іншими середовищами. Можливість 
розширення панелі компонентів та створення власних компонентів. 
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10. Програмування(інформатика). Практикум. Укл.: Семенюк А.Д., Сопронюк Ф.О.- Чернівці: 
Рута, 2001.- 145с. 

11. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «ЕОМ, інформатика та 
практикум на ЕОМ» (для студентів математичного факультету спеціальності «Математика». 
Укл.: Є.М. Тимофієва, Л.К. Шеляг, Л.І.Ясинська.- Чернівці: ЧДУ,1991.-40с. 

12.Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных=программы. – М.: Мир, 1985.- 406 с. 
13.Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей .- М.: Инфра, 1996. – 347 с. 
14.Андердал Б. Самоучитель Windows 98.- СПб.: Питер,1999.- 400с. 
15.Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде TURBO PASCAL 7.0.–  М.: 

Диалог,1993.- 324 с. 
 

 
„ПРИКЛАДНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ”  

 (108 годин, 3 кредити) 
 

 Мета курсу: дати студентам фундаментальні знання з теорії міри та інтеграла Лебеґа, 
теорії нормованих просторів та лінійних обмежених операторів, розглянути їх застосування до 
інтегральних та диференціальних рівнянь. 

Студент повинен знати: основні поняття метричних і топологічних просторів, включаючи 
повноту та теорему про стискаюче відображення; нормовані та гільбертові простори; лінійні 
неперервні оператори та їх норми; основні принципи лінійного функціонального аналізу, 
спряжений простір і спряжений оператор; основні поняття та теореми теорії міри; основні поняття 
та теореми теорії інтеграла Лебеґа. 

Студент повинен вміти: знаходити відстані між елементами у різних метричних 
просторах; доводити повноту чи її відсутність конкретних метричних просторів; застосовувати 
теорему про стискаюче відображення; знаходити норму векторів, операторів та функціоналів; 
застосовувати основні принципи функціонального аналізу; розв’язувати різні інтегральні 
рівняння; знаходити міри підмножин прямої та площини; обчисляти інтеграли Лебеґа від різних 
вимірних функцій.       
 
  Вивчення дисципліни здійснюється за наступними двома змістовними модулями. 

 
Модуль 1. Метричні і нормовані простори та основні принципи функціонального аналізу 

 
НЕ 1.1. Метричні простори 
Метричні простори, збіжні послідовності в метричних просторах. Повні метричні простори. 
Принцип стискаючих відображень. Застосування принципу стискаючих відображень до рівнянь 
Фредгольма і Вольтерри. Топологічні поняття в метричних просторах. 
 
НЕ 1.2. Нормовані простори 
Нормовані і банахові простори. Лінійні неперервні оператори і функціонали. 
 
НЕ 1.3. Основні принципи функціонального аналізу 
Принцип рівномірної обмеженості. Поточкова та рівномірна збіжності послідовностей операторів. 
Оборотні оператори. Теореми про обернений оператор, спектр оператора. Спряжений простір. 
Теорема Гана-Банаха та її застосування. 
 
НЕ 1.4. Гільбертові простори 
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Гільбертові простори, приклади. Лема про існування найближчого елемента. Теорема про 
проекцію. Теорема Ріса про загальний вигляд ліній-них неперервних функціоналів на 
гільбертовому просторі. Спряжені оператори у гільбертовому просторі. 
 

Модуль 2. Теорія міри та інтеграла 
 

НЕ 2.1. Елементи теорії міри 
Системи множин. Міра елементарних множин на площині та її властивості.  Міра Лебеґа плоских 
множин, елементи абстрактної теорії міри. 
 
НЕ 2.2. Вимірні функції 
Вимірні функції та їх властивості. Різні типи збіжностей вимірних функцій та зв’язок між ними. 
 
НЕ 2.3. Інтеграли Лебеґа і Стілт’єса 
Інтеграл Лебеґа від простих функцій. Інтеграл Лебеґа від вимірних функцій та його властивості. 
Граничний перехід під знаком інтеграла Лебеґа. Інтеграл Стілт’єса. 
 

Основна література 
 

1. Колмогоров А.М., Фомін С.В. Елементи теорії функцій і функціонального аналізу. – К.: Вища 
школа, 1974. – 456 с. 

2. Садовничий В.А. Теория операторов. – Изд. Моск. ун-та, 1979, с.296; изд. 2-ое, 368 с. 
3. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. – М.: Наука, 1965. – 520 

с. 
4. Кириллов А.А., Гвишиани А.Д. Теоремы и задачи функционального анализа. – М.: Наука, 

1979. – 382 с. 
5. Лінчук Н.Є., Лінчук С.С. Збірник вправ і задач з функціонального аналізу. – Чернівці: ЧНУ, 

2002. – 48 с. 
 

Додаткова література 
 
1. Рудин У. Функциональный анализ. – М.: Мир, 1975. – 445 с. 
2. Эдвардс Р. Функциональный анализ. – М.: Мир, 1969. – 1071 с. 
3. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по функциональному 

аналізу. – М.: Наука, 1984. – 256 с. 
 
 

«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ» 
216 год. (6 кредити) 

Диференціальні рівняння є природним продовженням математичних дисциплін першого 
курсу і основою для вивчення та дослідження рівнянь з частинними похідними, математичних 
методів моделювання тощо. 

Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними математичними 
знаннями та методами, які використовуються у процесі вивчення курсу, розкрити широке 
застосування диференціальних рівнянь в прикладних задачах та дослідженнях. 

Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх 
доведення в межах програми для рівнянь першого та вищих порядків, систем диференціальних 
рівнянь, основні методи диференціальних рівнянь та рівнянь першого порядку з частинними 
похідними.  

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і 
прикладів, доліджувати на стійкість розв’язки рівнянь та систем, які пропонуються як 
у даному курсі, так і в процесі подальшого навчання. 

Вивчення дисципліни здійснюється за чотирма змістовними модулями: 
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Змістовий модуль 1 
 «Рівняння 1-го порядку» 

 
НЕ 1.1.  Вступ. Постановка основних задач.   

Основні поняття, означення. Задачі, що приводять до звичайних диференціальних рівнянь. 
Геометрична інтерпретація. Постановка основних задач. 
 
НЕ 1.2. Інтегровані типи рівняння першого порядку. 

Найпростіші диференціальні рівняння першого порядку, які розв'язані відносно похідної: 
рівняння з відокремлюваними змінними; однорідні рівняння; лінійні рівняння та звідні до них; 
рівняння Ріккаті. Рівняння в повних диференціалах. Інтегрувальний множник. 
 
НЕ 1.3. Теорема існування і єдиності. 

Теореми про існування і єдиність розв'язку задачі Коші. Продовження розв'язку.  
 
НЕ 1.4. Рівняння, які  нерозв’язні відносно похідної. 

Теореми про існування і єдиність розв'язку задачі Коші. Продовження розв'язку. 
Рівняння першого порядку, не розв'язані  відносно  похідної.  Метод  введення параметра 
Рівняння Лагранжа і Клеро. Теорема про існування і єдиність  розв'язку задачі Коші. 

 
Змістовий модуль 2 

«Рівняння вищих порядків. Лінійні рівняння зі сталими коефіцієнтами» 
 
НЕ 2.1. Диференціальні рівняння вищих порядків,  інтегровані типи.  

Диференціальні рівняння вищого порядку.  Інтегровані типи рівнянь, що допускають 
зниження порядку. 
 
НЕ 2.2. Теорія лінійних рівнянь n-го порядку. 

Загальна теорія лінійних рівнянь n-го порядку: існування фундаментальної системи 
розв'язків; загальний розв'язок; формула Остроградського-Ліувілля; метод варіації для лінійних 
неоднорідних рівнянь. Лінійні рівняння n-го порядку зі сталими коефіцієнтами. Неоднорідні 
рівняння з квазіполіномом. Рівняння Ейлера. 

Змістовий модуль 3 
«Лінійні рівняння 2-го порядку. Системи лінійних рівнянь.» 

 
НЕ 3.1. Лінійні рівняння другого порядку. 

Лінійні диференціальні рівняння другого порядку. Нулі розв'язків. Крайові задачі. Задача 
Штурма-Ліувілля. Функція Гріна. 
 
НЕ 3.2. Системи диференціальних рівнянь. 
 Системи диференціальних рівнянь: основні поняття; задача Коші; інтеграли системи. Загальна 
теорія лінійних систем звичайних диференціальних рівнянь. Нормальна фундаментальна 
матриця; матрицант.  Експонентне зображення розв'язку.  Метод варіації. Матриця Коші. 

Системи  лінійних  рівнянь   зі   сталими   коефіцієнтами.   Структура   нормальної 
фундаментальної матриці. Метод Ейлера для лінійних однорідних систем зі сталими коефіцієнтами. 

 
Змістовий модуль 4 

«Основні властивості розв’язків диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння з 
частинними похідними.» 

 
НЕ 4.1. Основні властивості розв’язків системи  диференціальних рівнянь. 

Інтегральні нерівності. Залежність розв'язків від параметрів і початкових умов. Розклад 
розв'язків диференціальних рівнянь в степеневі ряди. Рівняння Бесселя. Метод малого параметра.  
Стійкість розв'язків систем диференціальних рівнянь. Перший та другий методи Ляпунова. 
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Критерій Рауса-Гурвіца. Властивості розв'язків автономних систем. Особливі точки на площині. 
Основні положення теорії Пуанкаре-Бендіксона. 
 
НЕ 4.2. Диференціальні рівняння з частинними похідними.  

Лінійні та квазілінійні рівняння з частинними похідними. Задача Коші. Інтегральні рівняння. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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3. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения. - М: Наука, 

1985.- 232 с. 
4. Еругин Н.П. и др. Курс обыкновенных дифференциальные уравне-ния. - К: Вища школа, 1974 – 
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«Методи оптимізації» 
216 год. (6 кредитів)   

Мета викладання дисципліни: навчити студентів використовувати та розробляти математичні 
моделі складних процесів, підбирати відомі, а при необхідності – створювати нові, алгоритми та 
методи їх дослідження, давати фізичну інтерпретацію отриманих результатів при розв’язуванні 
різноманітних математичних та прикладних задач.  

 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання сучасних 

математичних методів для аналізу прикладних задач, які будуть достатніми для самостійного 
аналізу складних економічних, соціальних та математичних проблем;  уміння підбирати 
математичну модель задачі на основі аналізу вимог замовника; використовувати існуючі або 
розробляти нові методи їх дослідження; здійснювати інтерпретацію отриманих результатів та на їх 
основі виробляти рекомендації для замовника; використовувати спеціалізовані математичні пакети 
для розв’язування різноманітних задач, що виникають в процесі наукових досліджень 

 
Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 «Лінійне програмування (ЛП-1)» 
НЕ 1.1. Предмет, мета, завдання вивчення курсу «Методи оптимізації» 
Предмет та мета курсу. Приклади задач лінійного програмування (ЛП). Лінійні моделі задач різної 
природи..  
НЕ 1.2-3. Загальна задача ЛП та її геометрична інтерпретація 
Загальна задача ЛП. Допустима область та її властивості. Поняття вершини допустимої області, 
базисного (опорного) плану задачі. Геометрична інтерпретація задачі ЛП. Попередні висновки про 
властивості задач ЛП. Приклади. 
НЕ 1.4. Властивості множини вершин 
Необхідні і достатні умови належності плану множині вершин. Теорема про базисні вектори . 
Теорема про досяжність оптимуму в множині вершин.   
НЕ 1.5. Форми запису задач ЛП  
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Стандартна задача ЛП. Зведення загальної задачі до стандартної. Канонічна задача ЛП. Зведення 
стандартної задачі до канонічної. Приклади. 
НЕ 1.6-7. Симплекс-метод  
Симплексні перетворення. Відносні оцінки змінних. Критерій оптимальності базисного плану. 
Ознака необмеженості цільової функції. Алгоритм симплексного методу. Скінченність алгоритму. 
Приклади. 
НЕ 1.8-9. Побудова початкового базисного плану 
Метод штучної бази. М-метод. Приклади. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Теорія двоїстості (ЛП-2)» 

НЕ 2.1-3. Двоїстість в ЛП 
Несиметрична пара двоїстих задач. Симетрична пара двоїстих задач. Характерні властивості пари 
дв. задач. Побудова пари дв. задач. 
НЕ 2.4-5. Теореми двоїстості 
Перша теорема двоїстості. Друга теорема двоїстості. Наслідок. 
НЕ 2.6-7. Двоїстий симплекс-метод 
Двоїстий симплекс-метод. Теоретичні основи. Алгоритм ДСМ. Приклад. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 «Спеціальні задачі  (ЛП-3)» 
НЕ 3.1-2. Транспортна задача (ТЗ) та її властивості 
НЕ 3.3. Метод потенціалів 
НЕ 3.4-5. ТЗ із обмеженнями та їх розв’язування 
НЕ 3.6-9. Оптимізаційні задачі на мережах 
НЕ 3.10. Цілочислові задачі ЛП 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
 «Нелінійне програмування (ЛП-4)» 

НЕ 4.1. Задача нелінійного програмування 
НЕ 4.2. Задача опуклого програмування 
НЕ 4.3. Градієнтні методи оптимізації 
 

 
Основна література до курсу: 
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2. Ю.П. Зайченко. Дослідження операцій. Підручник. Сьоме видання, перероблене та 

доповнене. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2006. – 816с. 
3. В.В. Степанюк. Методы математического программирования. К.:Вища школа,1977. – 

272 стр. 
4. И.Н. Ляшенко. Линейное и нелинейное программирование. К.:Вища школа,1975. – 372 

стр. 
5. Р.Габасов, Ф.М.Кириллова. Методы оптимизации. М.: Наука,1982. – 320 стр. 
6. Ф.П. Васильев Численные методы решения экстремальных задач. М.: Наука,1980. – 520 

стр. 
7. Методи оптимізації: Методичні вказівки і завдання для практичних занять.Частина 1. 

Укл.: М.А.Руснак, А.М.Садов’як.- Чернівці: ЧДУ,1999.-30с. 
8. Методи оптимізації: Методичні вказівки і завдання для практичних занять.Частина 2. 

Укл.: М.А.Руснак, А.М.Садов’як.- Чернівці: Рута,2003.-60с. 
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«ЧИСЛОВІ МЕТОДИ» 
216 год. (6 кредитів) 

 
Числові методи забезпечують системний і формалізований підхід дослідження  

математичних задач і є надзвичайно потужним інструментом для розв’язання проблемних задач, 
що описуються довільними нелінійними диференціальними і алгебраїчними рівняннями високої 
розмірності. Освоївши такі методи, майбутній фахівець набуває здібностей до системного аналізу 
через математичне моделювання найскладніших задач сучасної науки і техніки.  

Може з’ясуватися, що низку задач неможливо розв’язати з використанням наявних пакетів 
програм. Якщо майбутній фахівець знає числові методи і володіє навиками програмування, він 
буде в змозі самостійно провести розробку необхідного алгоритму і програмно його реалізувати, 
вбудувавши в обчислювальний комплекс. 

Вивчення числових методів стимулює освоєння самих комп’ютерів, оскільки найкращим 
способом навчитися програмувати є написання комп’ютерних програм власноруч. Вивчення 
числових методів сприяє також переосмисленню і більш глибокому розумінню математики в 
цілому, оскільки однією із задач цих методів є зведення математичних задач до виконання простих 
арифметичних операцій. 

Мета курсу: забезпечення студентів необхідними теоретичними знаннями і практичними 
навиками числового моделювання та використання числових методів при розв’язуванні сучасних 
прикладних задач. 
 Студент повинен знати: методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь, 
нелінійних рівнянь і систем, основні методи інтерполювання і наближення функцій, методи 
числового диференціювання й інтегрування, однокрокові й багатокрокові методи  розв’язання 
звичайних диференціальних рівнянь з початковими умовами, зокрема жорстких задач, вміти 
розв’язувати двоточкові лінійні та нелінійні крайові задач, будувати різницеві схеми для деяких 
задач математичної фізики. 
 Студент повинен вміти: застосовувати числові методи для розв’язання математичних 
задач, будувати для них обчислювальні алгоритми, аналізувати точність проведення обчислень та 
досліджувати їх на стійкість. Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, здати 
лабораторні роботи, написати модульні залікові роботи. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за п’ятьма змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь та обчислення власних значень і 

власних векторів» 
 

НЕ 1.1. Теорії похибок і комп’ютерна арифметика. 
 Класифікація похибок. Абсолютна та відносна похибки. Заокруглення чисел. Похибка 
арифметичних операцій, похибка функції. Особливості машинної арифметики для систем із 
фіксованою та плаваючою крапкою 
 
НЕ 1.2.  Метод Гаусса та його модифікації. 
 Метод Гаусса: алгоритм, число арифметичних  операцій, особливості реалізації. Схеми з 
вибором головного елемента. Схема Жордано. Знаходження оберненої матриці та обчислення 
визначника за схемою Гаусса. 
 
НЕ 1.3. Системи із симетричними, тридіагональними та прямокутними матрицями. 
 Метод квадратного кореня. Метод відображення. Алгоритми правої, лівої та зустрічної 
прогонки. Число арифметичних операцій. Обґрунтування методу прогонки. Узагальнений  
розв’язок. Поняття про псевдообернену матрицю. СЛАР із прямокутною матрицею максимального  
рангу. 
 
НЕ 1.4. Ітераційні методи розв’язування систем лінійних рівнянь. 
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Метод простої ітерації: схема методу, умови збіжності, швидкість збіжності. Метод 
Зейделя: схема методу,  достатні умови збіжності. Канонічна форма однокрокових ітераційних 
алгоритмів. Теорема про збіжність, наслідки. Швидкість збіжності ітераційних алгоритмів.  
 
НЕ 1.5. Обумовленість систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Коректно поставлена задача для СЛАР,   неперервна залежність розв’язку від вхідних 
даних. Міра обумовленості СЛАР. Оцінка похибки розв’язку. Регуляризація СЛАР 
 
НЕ 1.6. Обчислення власних значень і власних векторів матриці. 

Повна проблема власних значень та власних векторів. QL та QR алгоритми. Часткова 
проблема власних значень та власних векторів. Знаходження найбільшого та найменшого за 
модулем власних значень та відповідних власних векторів матриці. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Методи розв’язання нелінійних рівнянь і систем та наближення функцій» 
 

НЕ 2.1. Розв’язання нелінійних рівнянь методами першого порядку. 
Локалізація коренів. Метод поділу відрізка пополам. Метод хорд і парабол. Метод простої 

ітерації: схема, збіжність. 
 
НЕ 2.2. Розв’язання нелінійних й алгебраїчних рівнянь, за допомогою методів з надлінійною  
швидкістю збіжності. 

Метод Ньютона, умови і швидкість збіжності. Квазіньютонівські алгоритми. Прискорення 
швидкості збіжності. Границі коренів, число дійсних коренів, знаходження дійсних та 
комплексних коренів. Методи Мюллера знаходження всіх коренів. 
 
НЕ 2.3. Методи простої ітерації та Зейделя  розв’язання нелінійних систем. Метод Ньютона. 
Градієнтні методи. 

Метод простої ітерації та Зейделя. Необхідні і достатні та достатні умови збіжності. 
Точність методів та особливості їх реалізації. Метод Ньютона, його реалізація та збіжність. 
Модифікації. Збіжність методу Ньютона. 
 
НЕ 2.4. Інтерполяційний многочлен у формі Лагранжа. 

Постановка задачі про наближення та інтерполювання функцій. Інтерполяційний 
многочлен у формі Лагранжа: побудова, похибка залишкового члена. Системи функцій Чебишева, 
приклади. Узагальнений інтерполяційний многочлен. Інтерполювання з крат-ними вузлами. 
Інтерполяційний многочлен Ерміта та  приклади його побудови. Збіж-ність інтерполяційного 
процесу. 
 
НЕ 2.5. Інтерполяційний мноочлен у формі Ньютона. 

Розділені різниці та їх Властивості. Інтерполяційний многочлен у формі Ньютона для 
нерівновіддалених проміжків. Залишковий член та його оцінка. Скінченні різниці та їх 
властивості. Інтерполяційний многочлен у формі Ньютона для рівновіддалених вузлів. Мінімізація 
похибки Інтерполювання. Многочлени Чебишева та їх основні Власти-вості. Многочлени 
Чебишова на відрізку [ a, b]. Многочлени, що найменше відхиляються від нуля. 
 
НЕ 2.6. Інтерполяційні сплайни та середньоквадратичні наближення. 

Сплайни першого степеня, оцінка залишкового члена. Кубічні інтерполяційні сплайни: 
означення, існування та єдиність, алгоритм побудови. Оцінка похибки. Поняття про згладжуючі  
сплайни. Многочлен найкращого середньоквадратичного наближення. Метод найменших 
квадратів, наближення функцій заданих таблично. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«Числове інтегрування та диференціювання» 
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НЕ 3.1. Найпростіші формули числового диференціювання. 

Формули числового диференціювання для похідних першого і другого порядку та їх 
точність. 
 
НЕ 3.2. Методи побудови формул числового диференціювання та некоректність операції 
числового диференціювання. 

Побудова формул числового диференціювання методом невизначених коефіцієнтів та за 
допомогою інтерполяційних многочленів. Некоректність операції числового диференціювання на 
прикладі похідних першого і другого порядку. 
 
НЕ 3.3. Інтерполяційні квадратурні формули. Квадратурні формули Ньютона-Котесса. 

Постановка задачі числового інтегрування. Інтерполяційні квадратурні формули. 
Коефіцієнти. Оцінка похибки числового інтегрування. Квадратурні формули Ньютона-Котеса. 
Властивості коефіцієнтів. Формули трапецій, Сімпсона та Ньютона. Складені формули. Похибки 
квадратурних формул. 
 
НЕ 3.4. Квадратурні формули найвищого алгебраїчного степеня точності. 

Квадратурні формули найвищого алгебраїчного степеня точності. Існування та 
знаходження коефіцієнтів і вузлів. Квадратурні формули Гаусса, Чебишева, Лагерра та Ерміта. 
Квадратурні формули з рівними коефіцієнтами. 
 
НЕ 3.5. Наближене обчислення кратних інтегралів. 

Метод повторного застосування  квадратурних формул. Інтерполя-ційні кубатурні 
формули. Кубатурні формули, точні для алгебрраїчних многочленів. Метод Монте-Карло для 
обчислення кратних інтегралів: ідея алгоритму, схеми реалізації, точність. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

«Числові методи розв’язання задачі Коші для звичайних   диференціальних   рівнянь» 
 
НЕ 4.1. Числовий розв’язок диференціальної задачі. Метод Ейлера. 

Постановка задачі про числові методи розв’язування задачі Коші. Числовий розв’язок. 
Сіткові функції. Числові методи, що ґрун-уються на розкладі розв’язку за формулою Тейлора. 
Явний та неявний методи Ейлера. Збіжність різницевих схем Ейлера. 
 
НЕ 4.2. Явні методи Рунге-Кутти. 

Загальна схема явних методів Рунге-Кутти. Методи другого порядку точності. Методи 
Рунге-Кутти третього і четвертого порядку. Огляд методів вищих порядків. Реалізація методів 
Рунге-Кутти для систем диференціальних рівнянь. Збіжність явних методів Рунге-Кутти. Загальна 
схема неявних методів Рунге-Кутти. Правило Рунге. Вибір кроку сітки. Застосування методів 
різного порядку точності. Комбінація різних методів Рунге-Кутти. 
 
НЕ 4.3. Багатокрокові різницеві схеми та їх стійкість. 

Поняття багатокрокової різницевої схеми. Похибка апроксимації. Різницеві схеми  Адамса. 
Приклади явних та неявних багаокрокових схем Адамса. Зауваження про інші схеми. Поняття 
стійкості різницевої схеми. Область стійкості. Умова коренів. Дослід-ження стійкості різницевих 
схем. 
 
НЕ 4.4. Числове розв’язання жорстких задач. 

Поняття жорсткої системи диференціальних рівнянь. Особливості числового розв’язування. 
Чисто неявні різницеві схеми та їх стійкість. Різницеві схеми Гіра. Числовий розв’язок 
диференціальної задачі. Метод Ейлера. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 
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«Числові методи розв’язання крайових задач  для диференціальних   рівнянь» 
 
НЕ 5.1. Зведення крайової задачі до задачі Коші. 

Метод уточнення початкових даних для лінійних і нелінійних крайових задач. Метод 
диференціальної прогонки для лінійних крайових задач. 
 
НЕ 5.2. Елементи теорії різницевих схем та різницеві схеми для лінійної і нелінійної крайової 
задач. 

Різницева апроксимація диференціальних задач різницевими. Різницева схем: похибка 
апроксимації, стійкість та збіжність. Теорема Лакса.. Різницевий метод для лінійної крайової 
задачі. Побудова різницевої схеми для лінійної крайової задачі шляхом апроксимації похідних. 
Похибка апроксимації, стійкість і збіжність. Апроксимація крайових умов II та III роду. Побудова 
різницевої схеми. та її розв’язку. Похибка апроксимації і збіжність різницевої схеми. 
 
НЕ 5.3. Інтегро-інтерполяційний метод побудови різницевих схем. Проекційні методи 
розв’язання крайових задач. 

Побудова різницевих схем інтегро-інтерполяційним методом для диференціальних рівнянь 
із негладкими коефіцієнтами. Зауваження про похибку апроксимації, стійкість та збіжність. 
Методи Рітца і Гальоркіна. Ідея методу скінченних елементів. 
 
НЕ 5.4. Побудова різницевих схем для деяких задач математичної фізики. 

Постановка задачі. Явна, неявна і симетрична  різницеві схеми для задачі теплопровідності. 
Різницева апроксимація задачі Діріхле для рівняння Пуассона Різницева схема “хрест” для 
рівняння коливання струни. 
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 60

«ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ» 
162 год. (6 кредитів)   

Мета викладання дисципліни: формування знань студентів про  принципи, форми, методи, 
прийоми  що використовуються в сучасних технологіях програмування та застосовувати 
відповідні знання для  ефективного використання в розрізі проектування та розробки програмних 
засобів. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 
сутність програмного забезпечення та його класифікацію; особливості та вимоги до створення 
програмного забезпечення; особливості та специфіку налагодження програмного забезпечення для 
обчислювальних систем;  уміння підбирати структуру програмного забезпечення на основі аналізу 
вимог замовника; розробляти структуру програмного забезпечення для обчислювальних систем; 
здійснювати впровадження та підтримку життєвого циклу програмного забезпечення. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 «Системне програмне забезпечення - 1» 
НЕ 1.1. Предмет, мета, завдання вивчення курсу «Програмне забезпечення обчислювальних 
систем» 
Предмет та мета курсу. Історичний нарис розвитку обчислювальних систем та коротка 
характеристика сфер їх використання. Обчислювальні системи та їх архітектура. Програмне 
забезпечення обчислювальних систем, його класифікація.  
НЕ 1.2. Операційна система (ОС) та її функції 
Системне програмне забезпечення, його класифікація. Операційна система (ОС) та її функції. 
Структура ОС на прикладах MS-DOS, WINDOWS 9.x та WINDOWS NT. 
НЕ 1.3. Базова система вводу-виводу (BIOS) 
Базова система вводу-виводу (BIOS) її структура та використання. Налагодження та управління  
BIOS. Методологія аналізу сигналів BIOS. Способи читання та запису інформації в пам’ять 
CMOS.  
НЕ 1.4. Мови управління в ОС та їх інтерпретатори 
Мови управління в ОС та їх інтерпретатори, основні команди. Команди CD, DIR, SORT, засоби 
перенаправлення введення \ виведення. Методика використання  конвеєрів. 
НЕ 1.5. Будова ОС 
Моделі ОС та їх порівняння. Аналіз переваг та недоліків існуючих моделей ОС.  Архітектура ОС, 
складові частини та їх характеристика. Поняття режимів користувача та ядра. Методика 
забезпечення режимів. 
НЕ 1.6. Файлові системи ОС 
Файлові системи ОС, їх структура та використання (FAT12, FAT16, FAT32, NTFS). Створення 
файлових систем. Аналіз сфер використання файлових систем як основа надійності ОС.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Системне програмне забезпечення - 2» 

НЕ 2.1. Запуск ОС 
Процес завантаження ОС та його етапи. Аналіз задач, необхідних для запуску ОС. Роль файла 
ініціалізації та його структура. Управління завантаженням ОС. Режими роботи ОС та їч 
використання.   
НЕ 2.2. Завершення роботи ОС 
Причини зупинки ОС та їх детальний аналіз. Етапи завершення роботи ОС. 
НЕ 2.3. База реєстрації та її використання 
Поняття ресурсів. Реєстр ОС. Основні гілки та записи. Збереження реєстру. Імпорт частини 
реєстру та експорт. 
НЕ 2.4. Технологія Plug&Play 
Принципи роботи, область застосування. Розподіл ресурсів. Алгоритм роботи P&P. Необхідні 
умови. Комбінації пристроїв. Процедура перерахування. 
НЕ 2.6. Підсистема безпеки ОС WINDOWS 



 61

Безпека на рівні файлової системи. Ідентифікатор безпеки та його будова. Методика використання 
списків контролю доступу та їх особливості. 
НЕ 2.7. Дискові підсистеми 
Поняття простого та складеного тому. Базові та динамічні диски. Особливості використання та 
створення. Дискові масиви. 
НЕ 2.8. Мережеве забезпечення 
Принципи організації мереж. Будова мереж. Типи мереж, топологія. Складові частини – адаптер, 
протокол, клієнт, служба. 
НЕ 2.9. Планувальник задач 
Поняття пріоритету. Поняття кванту. Алгоритми роботи планувальника задач. 
 

 
Основна література до курсу: 
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«СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» 
189 год. (6 кредитів) 

 
У курсі „Системне програмування” розглядаються основні принципи побудови компіляторів. 

На початку курсу основні етапи роботи трансляторів наводяться оглядово (лексичний аналіз, 
синтаксичний аналіз, побудова хеш-таблиць, генерація проміжного коду, генерація машинного 
коду, аналіз помилок). Далі перераховані етапи розглядаються більш глибоко. Зокрема, 
вивчаються елементи теорії формальних мов (форми Бекуса-Наура, регулярні вирази, формальні 
граматики, зокрема, граматики Хомського) та теорії скінченних автоматів (розпізнавачі, 
недетерміновані скінченні автомати, алгоритми перетворення недетермінованого скінченного 
автомата в детермінований, алгоритми вилучення недосяжних станів, алгоритми мінімізації та 
інші), які використовуються при лексичному і синтаксичному аналізі. Наводяться алгоритми, в 
тому числі і програмні, перетворення різних форм представлення формальних мов з одного 
вигляду в інший, наприклад, регулярного виразу – в праволінійну граматику та навпаки. Нарешті, 
демонструється застосування основних принципів побудови компіляторів на прикладі розробки 
інтерпретатора простої мови програмування SPL. Інтерпретатор має обмежені можливості, і це 
дозволяє охопити весь процес його побудови. 
 Мета курсу: студенти повинні опанувати основні принципи побудови компіляторів,  
елементи теорії формальних мов (регулярні вирази, формальні граматики, зокрема, граматики 
Хомського, розпізнавачі) та теорію скінченних автоматів. 
 Студент повинен знати: типи мовних процесорів, основні фази компіляції, роботу з хеш-
таблицями, поняття автоматних і неавтоматних мов та засоби їх представлення, алгоритми 
перетворення різних форм подання формальних мов, алгоритми перетворення автоматів 
(недетермінованого скінченного автомата в детермінований,  алгоритми мінімізації та інші).  

Студент повинен вміти: розв’язувати задачу належності для граматик, що розпізнають; 
генерувати ланцюжки граматик, що породжують; застосовувати алгоритми перетворення 
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скінченних автоматів, право лінійних граматик та регулярних виразів;  розробляти власні 
найпростіші інтерпретатори. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, застосувати вивчені алгоритми до 
модельних прикладів, запрограмувати частину алгоритмів, виконати контрольні роботи,  здати 
залік та іспит. 

Вивчення дисципліни здійснюється два семестри, в кожному – по три змістовних модулі: 
СЕМЕСТР 5 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 «Основні фази мовного процесора» 
  НЕ 1.1. Розробка мовних процесорів мов програмування  (загальний огляд) 

Поняття мовного процесора. Типи мовних процесорів. Основні фази мовного процесора 
(лексичний аналіз, робота з таблицями, синтаксичний аналіз, генерація проміжного коду, 
оптимізація коду, генерація машинного коду, аналіз помилок). Спрощена модель компілятора. 
Проходи компілятора. 
НЕ 1.2. Організація таблиць імен. Зв’язані динамічні структури даних на мові Сі 

Таблиця як структура даних. Класифікація зв’язаних динамічних структур даних. 
Представлення таблиці у вигляді двонапрямного невпорядкованого списку. Реалізація основних 
методів для роботи із двонапрямним невпорядкованим списком на прикладі демонстраційної 
програми. Представлення таблиці у вигляді бінарного дерева. Програмна реалізація побудови 
бінарного дерева, пошук і включення елемента із заданим ключем у дерево, знищення  із дерева 
елемента із вказаним ключем. Таблиці розміщення. Схеми хешування. Хешування зі списками. 
Алгоритм обчислення адреси хеш-таблиці розміщення в одновимірному випадку. Первинні і 
вторинні функції розміщення. Ефективність хеш-функцій. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Елементи теорії формальних мов» 

  НЕ 2.1. Формальні мови і граматики 
Алфавіт. Ланцюжки. Означення формальної мови. Способи визначення мов. Граматики, що 

породжують і розпізнають. Задача належності. Регулярні операції над мовами. Метамова БНФ. 
Розширення БНФ. Граматики Хомського. Спосіб визначення мови за допомогою граматик. Вивід 
ланцюжка в граматиці G і його аналіз. Ієрархія граматик Хомського.  
НЕ 2.2. Регулярні множини і регулярні вирази 

Регулярні множини та регулярні вирази. Тотожності над регулярними виразами. Системи з 
регулярними коефіцієнтами. Алгоритми перетворення праволінійної граматики в регулярний 
вираз і навпаки. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«Лексичний аналіз в мовних процесорах» 

НЕ 3.1. Скінченні автомати 
Розпізнавачі (структура, конфігурація). Мова, що дозволяється розпізнавачем. Способи 

завдання скінченних автоматів. Детерміновані та недетерміновані скінченні автомати. Функція 
переходів. Алгоритм вилучення недосяжних станів ДСА. Розширена (узагальнена) функція 
переходів. Перевірка еквівалентності станів. Побудова таблиці нееквівалентності станів. Перевірка 
еквівалентності регулярних мов. Алгоритм перетворення недетермінованого скінченого автомата 
в детермінований. Мінімізація скінчених автоматів. 
НЕ 3.2. Побудова спрощеного лексичного аналізатора 

Етапи побудови лексичного аналізатора. Зв’язок між регулярними множинами, скінченими 
автоматами та праволінійними граматиками. Побудова лексичних аналізаторів на основі скінчених 
автоматів. Алгоритм побудови недетермінованого скінченного автомата за регулярним виразом. 
Програмування скінчених автоматів та лексичних аналізаторів на прикладі лексичного 
аналізатора, що розпізнає одну лексему – дійсне число. 
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СЕМЕСТР 6 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Аналіз регулярних і нерегулярних мов» 

НЕ 1.1. Синтаксичний аспект в мовах програмування  
Граматики, що породжують. Контестно-вільні граматики. Дві ідеї аналізу. Дерево виводу. 

Лівостороння та правостороння стратегії виводу. Означення та властивості LA(1)-граматики. 
Множини FIRST і FOLLOW та алгоритми їх побудови. Ліворекурсивні та розширені рекурсії. 
Синтаксичні діаграми. Застосування алгоритму LA(1)-аналізу.  
НЕ 1.2. Побудова синтаксичного аналізатора математичних формул 

Побудова спрощеного синтаксичного аналізатора для виконання числових обчислень і 
обчислення значення функції в точці. Лексичний аналіз формули. Синтаксичний аналіз формули 
методом рекурсивного спуску. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Алгоритми перетворення моделей представлення регулярних мов» 

НЕ 2.1. Автоматні мови та регулярні вирази 
Регулярні і нерегулярні мови. Лема про накачку. Приклади доведення нерегулярності мов. 

Алгоритм перетворення НСA в регулярний вираз за допомогою рекурентних формул. Алгоритм 
перетворення ДСA в регулярний вираз методом вилучення станів. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 «Створення інтерпретатора мови SPL» 

НЕ 3.1.  Фази лексичного і синтаксичного аналізу інтерпретатора SPL 
Неформальний опис  мови SPL. Склад  інтерпретатора мови SPL. Лексичний аналіз мови 

SPL. Формальний синтаксис мови SPL. Аналіз об’яв (програма, опис констант, константа в описі, 
опис змінних, опис функцій, список параметрів). Аналіз операторів і виразів (тіло функції, список 
операторів, оператор, вираз, доданок, множник, список аргументів). Приклад граматичного 
розбору одного оператора мови SPL 
НЕ 3.2.  Фази генерації проміжного коду та його виконання на  SPL-процесорі 

Пам’ять SPL-процесора. Записи активації. Стек пам’яті  SPL-програми. Інтерпретація коду. 
Алгоритм побудови проміжного коду. Приклад побудови проміжного коду для конкретної 
програми. Генерації проміжного коду. Робота з таблицями. Розширення описів об’яв, операторів і 
виразів. 
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17. Сопронюк Т.М. Елементи теорії компіляції: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – 

84 c. 
18. Сопронюк Т.М. Елементи теорії формальних мов: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 

2008. – 84 c. 
 

 
 

«БАЗА ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 
(108 годин, 4 кредити ) 

 
Мета і завдання дисципліни. Практично в кожній сфері людської діяльності приходиться мати 
справу з обробкою інформації. Інформаційні системи служать для збору і накопичення інформації 
та її ефективного використання для різних цілей. Ядром інформаційної системи є збережувані в 
ній дані – бази даних.  

Метою та завданнями дисципліни  “Бази даних та інформаційні системи” є оволодіння 
студентами основами загальної теорії баз даних, основними принципами проектування реляційних 
баз даних та інформаційних систем, опанування технологією програмування в середовищі MS 
Access та накопичення навиків проектування в ньому баз даних та інформаційних систем, 
ознайомлення з елементами мови запитів SQL.  

У рамках дисципліни передбачено вивчення методів побудови реляційних баз даних з 
використанням  моделювання структури бази даних у CASE-системах. Студенти  вивчають засоби 
розроблення схем бази даних у Case-системі ERWIN. 

Знання і досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній практичній діяльності 
студентів при проектуванні конкретних баз даних та інформаційних систем, а також при освоєнні 
інших сучасних систем керування базами даних та при проектуванні в цих середовищах 
конкретних баз даних та інформаційних систем. 

Студенти повинні знати основні положення теорії бази даних, поняття інформаційних 
систем, їх види, способи використання, розрізняти моделі даних за структурою, знати означення 
нормальних форм та використовувати їх для побудови структури бази даних. 
Студенти повинні вміти будувати реляційні моделі даних, використовуючи  поняття третьої 
нормальної форми,складати структуру  бази даних за описом предметної області, створювати базу 
даних визначеної структури, виконувати допустимі дії над структурою таблиці та її записами, 
створювати запити, форми звіти довільної складності, використовуючи різні засоби програми MS 
Access 2007, розробляти інтерфейс до бази даних. 

Вивчення дисципліни здійснюється за чотирма змістовними модулями: 
 
Модуль 1 . Елементи теорії баз даних та інформаційних систем 

НЕ 1.1. Поняття про інформаційні системи та бази даних. Інформаційні системи. Бази даних та 
системи керування базами даних (СКБД). Етапи розвитку методів збереження даних. Типи 
структур даних.. Загальна характеристика і функції реляційних СКБД. 
НЕ 1.2. Архітектура систем баз даних. Три рівні архітектури: зовнішній, концептуальний, 
внутрішній.  Адміністратор баз даних та його функції. . Архітектура клієнт/сервер. Розподілена 
обробка даних. Реляційні бази даних. 
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НЕ 1.3. Проектування структури бази даних засобами CASE-систем (ERWIN). Основні 
поняття, правила побудови діаграм, поняття ER-моделювання, нормалізація даних. Проектування 
реляційної бази даних. 
 

Модуль 2. Технологія використання середовища Microsoft Access 
НЕ 2.1. Технічні характеристики і особливості СКБД MS Access. Вбудовані засоби MS Access 
для створення, редагування та використання проекту, баз даних, таблиць, форм, звітів, запитів, 
меню.   
НЕ 2.2. Створення проекту бази даних  засобами VFP. Робота із базами даних, таблицями у 
MS Access. Розробка бази даних. Наповнення бази даних таблицями, виглядами. Типи даних, 
структура таблиць. Поняття індексування. Індексування у MS Access. Типи індексів. Зв`язки між 
таблицями, встановлення цілісності. 
НЕ 2.3.Розроблення форм. Типи меню, засоби створення. Команди меню. Панелі інструменти, 
вікна, форми. 
НЕ 2.4. Створення звітів. Поняття звіту, типи звітів, способи створення звітів. Використання 
обчислювальних полів, змінних. Швидкий звіт. 
НЕ 2.5. Створення запитів. Поняття запиту. Способи  створення запитів. Параметри запитів. 
НЕ 2.6.Елементи інтерфейсу проекту  програмного засобу. Поняття середовища оточення. 
Використання стандартних елементів керування для відображення даних у формі. Налаштування 
властивостей кнопок управління у формах. 
 
Модуль 3. Елементи мови  структурованих запитів SQL. 
НЕ 3.1. Засоби пошуку даних. Основні конструкції мови, призначені для вибирання даних. 
Вирази , умови та оператори. Використання агрегатних функцій. Групування таблиці за рядками. 
Умова вибирання для груп рядків. Впорядкування рядків. Підзапити. 
НЕ 3.2. Засоби маніпулювання даними. Поняття індекса. Індексування засобами SQL. 
Транзакції. 
НЕ 3.3. Операції над схемою бази даних. Створення бази даних. Створення таблиці. 
Модифікація таблиці. Видалення таблиці. Видалення бази даних. 
НЕ 3.4.Таблиці та індекси. Транзакції. Додавання рядків до таблиці. Оновлення даних. 
Видалення рядків. 
 

Рекомендована література 
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16. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных: разработка и управление. – М.: ЗАО. – Изд. БИОМ, 1999. 

– 704 с.. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 
108 год. (4 кредити) 

 
Суть математичного моделювання полягає в тому, що вихідний реальний об’єкт 

заміняється математичною моделлю і в дальнішому ця модель вивчається з допомогою 
відповідних алгоритмів. Робота не з самим об’єктом а з моделлю дає можливість відносно швидко 
і детально вивчати реальні об’єкти. Методологія математичного моделювання бурно розвивається 
і охоплює все нові сфери – від технічних систем до складних економічних і соціальних систем. Без 
застосування математичного моделювання ні один технологічний, екологічний чи економічний 
проект не розглядається. На сьогоднішній день математичне моделювання є неминучою 
складовою науково-технічного прогресу. Побудова математичних моделей є необхідною для всіх 
спеціальних дисциплін. 

Мета курсу “Математичне моделювання та системний аналіз”: студенти повинні 
опанувати проблеми, що виникають при математичному моделюванні, вивчити принципи 
побудови математичних моделей та методів їх дослідження.  

Студент повинен знати: методи побудови математичних моделей та методи їх 
дослідження, приклади математичних моделей з різних предметних областей, методи системного 
аналізу. 

Студент повинен вміти: застосовувати принципи моделювання для розробки нових 
моделей, здійснювати ідентифікацію, верифікацію, агрегування та декомпозицію математичних 
моделей. 

Студент повинен оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольну роботу, здати 
два колоквіуми, виконати практичні завдання. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 
Змістовний модуль 1. 

Основи математичного моделювання та системного аналізу 
 
НЕ 1.1. Основні поняття математичного моделювання та системного аналізу. Основні 
принципи математичного моделювання. 
Поняття моделі та моделювання. Типи моделей. Класифікація моделей.  Матеріальні та абстрактні 
моделі. Класифікація математичних моделей. Поняття адекватності моделі. Поняття оптимальної 
моделі. Критерій якості моделі. Системний підхід в моделюванні. Класифікація систем. Методи 
системного аналізу 
НЕ 1.2. Основні методи математичного моделювання 
Основні етапи математичного моделювання. Обчислювальний експеримент. Структурна класи-
фікація математичних моделей. Лінійні, нелінійні, динамічні, детерміновані, стохастичні. 
Імітаційне моделювання як засіб пізнання складних систем. Основні задачі математичного 
моделювання та системного аналізу. Особливості методів математичного моделювання процесів 
неживої природи (фізичних, хімічних) , живої природи (біологічних), економічних систем, кон-
фліктно-керованих систем. Ідентифікація моделей. Проблеми ідентифікації. Приклади  пара-
метричної ідентифікації. 
НЕ 1.3. Простіші приклади математичних моделей 
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Простіші приклади моделей, що виводяться з фундаментальних законів природи. Модель розпаду 
радіактивних речовин (закон збереження маси). Простіша модель руху ракети (закон збереження 
імпульсу). Модель руху кулі (закон збереження енергії). [1,2,3 ]   
НЕ 1.4. Варіаційні принципи і простіші моделі 
Варіаційний принцип  Гамільтона для механічної системи. Загальна схема принципу. Функція 
Лагранжа. Побудова простіших моделей. Модель системи кулька-пружина. Модель коливання 
маятника в полі сил тяжіння. [1,2,3] . 
НЕ 1.5. Ієрархія моделей 
Приклади ієрархії моделей на системі кулька-пружина. Врахування сил тертя, опору. Нелінійні 
моделі. Загальне рівняння руху системи кулька-пружина. 
 
Змістовний модуль 2. 
Математичне моделювання складних систем 
НЕ 2.1. Математичні моделі двовидових еколого- економічних систем 
Модель хижак-жертва. Модель Віто Вольтера та модель Колмогорова. Математичні моделі 
трофічних функцій. Математичні моделі аменсала і коменсала. [8]    
НЕ 2.2. Математичні моделі n-видових систем 
Модель тривидової системи. Модель з верховним хижаком і двома конкурентами. Модель трьох 
видів з вертикальною взаємодією. Стійкість в системах. [8] . 
НЕ 2.3. Дискретні моделі динаміки екологічних систем 
Модель Леслі. Побудова моделей. Аналіз стійкості розвязків. Аналіз умов виживання видів. 
[8].Простіші математичні моделі економічного прогнозу. 
НЕ 2.4. Математичні моделі економічного прогнозу  
Односекторна модель економіки. Замикання моделі. Аналіз окремих спеціальних випадків. 
Модель Леонт’єва. Модель світової економіки 
НЕ 2.5. Методи дослідження математичних моделей 
Метод Пуанкаре дослідження квазілінійних систем. Метод усередненя в системах з швидкими та 
повільними змінними 
НЕ 2.6. Математичні моделі керованих технічних систем 
Поняття керованих систем. Приклади математичних моделей керованих обєктів. Математичні 
моделі оптимально-керованих систем. Методи розрахунку оптимальних програм на основі 
принципу максимуму. Проблема синтезу. [3] . 
НЕ 2.7. Математичні моделі конфліктно керованих процесів і систем 
Особливості математичних моделей  конфліктно-керованих і ієрархічно-керованих систем. Моделі 
конфліктно-керованих систем у техніці. Моделювання ризику в процесах керування при неповних 
даних. [3]. 
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РІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ  
108 год. (4 кредити) 

 
Математична фізика вивчає математичні моделі фізичних явищ. Вона є одним їз 

найзначніших досягнень людського розуму. Завдяки їй з’явилися відкриття загальнолюдського 
значення. Велика роль математичної фізики у формуванні нових понять, ідей, образів і т.п. 

Мета викладання курсу рівнянь математичної фізики – навчити студентів третього курсу 
складати математичні моделі фізичних явищ, а також дати методи дослідження і розв’язання 
одержаних рівнянь з частинними похідними. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати формулювання основних теорем 
про коректність розв’язків крайових задач для параболічних, еліптичних та гіперболічних рівнянь. 

Студенти повинні вміти скласти математичну модель фізичної задачі, а саме: а) написати 
рівняння, яке задовольняє шукана функція, що описує дане явище; б) сформулювати умови, які 
задовольняє ця функція та межа області її визначення. Крім того, студенти повинні володіти 
основними методами розв’язування задач математичної фізики: 1) методом характеристик для 
рівнянь гіперболічного типу; 2) методом відокремлення змінних для рівнянь гіперболічного, 
параболічного та еліптичного типів; 3) методом функції Гріна для рівнянь еліптичного типу, а 
також знати основні факти про розв’язність задачі Коші та крайових задач. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

Змістовний модуль 1 
«Крайові задачі для гіперболічних рівнянь» 

 
НЕ 1.1. Вступ. Математичне моделювання фізичних процесів 
Роль диференціальних рівнянь в науці і техніці. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь з 
частинними похідними. 
 
НЕ 1.2. Класифікація та зведення до канонічного вигляду рівнянь 2-го порядку з частинними 
похідними.  
Класифікація диференціальних рівнянь з частинними похідними 2-го порядку в точці. Зведеня до 
канонічного вигляду рівнянь 2-го порядку з двома незалежними змінними. 
 
НЕ 1.3.Рівняння гіперболічного типу.  
Метод характеристик розв’язування задачі Коші для гіперболічного рівняння. Фізичні процеси, що 
приводять до рівняння коливання. Постановка основних задач для рівнянь гіперболічного типу. 
Вивчення малих коливань струн і стержнів методом характеристик. Формула Даламбера та її 
фізичний зміст. Узагальнений розв’язок задачі Коші. Загальна постановка задачі Коші. Задачі з 
даними на характеристиках. Задача Коші для хвильового рівняння в просторі і на площині. 
Формули Пуассона і Кірхгофа та їхній фізичний зміст. 
 
НЕ 1.4 Метод Ейлера–Фур’є розв’язування крайових задач для рівнянь гіперболічного типу.  
Метод відокремлення змінних (Ейлера – Фур’є) розв’язування крайових задач для рівняння 
гіперболічного типу. Задача Штурма – Ліувілля. Власти-вості власних функцій та власних значень. 
Поняття інтеграла енергії. Теореми єдиності та неперервної залежності розв’язків крайових задач 
від даних задачі. 
 
НЕ 1.5. Спеціальні функції математичної фізики 
Функції Бесселя та їхні властивості. Розклад довільної функції в ряд Фур’є за функціями Бесселя. 
 
НЕ 1.6 Поліноми Лежандра та їхні основні властивості.  
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Приєднані поліноми Лежандра. 
 

Змістовний модуль 2 
«Крайові задачі для рівнянь параболічного та еліптичного типів» 

 
НЕ 2.1. Рівняння параболічного типу 
Фізичні процеси, що приводять до рівнянь параболічного типу. Постановка основних задач для 
параболічних рівнянь. Мішана задача для рівняння теплопровідності. Принцип максимуму та 
наслідки з нього.  
 
НЕ 2.2. Метод Ейлера–Фур’є та його застосування до розв’язування крайових задач для рівняння 
теплопровідності.  
 
НЕ 2.3. Задача Коші для рівняння теплопровідності.  
Фундаментальний розв’язок рівняння теплопровідності та його фізичний зміст. 
 
НЕ 2.4. Рівняння еліптичного типу. 
Задачі, що приводять до рівняння Лапласа і Пуассона. Постановка основних крайових задач для 
цих рівнянь. Приклад Адамара. Фундаментальний розв’язок рівняння Лапласа. 
 
НЕ 2.5. Формули Гріна.  
Інтегральне зображення довільної функції. 
 
НЕ 2.6. Властивості гармонічних функцій.  
Принцип максимуму та наслідки з нього. Функція Гріна задачі Діріхле для рівняння Лапласа. 
Інтеграл Пуассона та наслідки з нього (нерівність Гарнака, теорема Ліувілля). Застосування 
методу Фур’є до розв’язування крайових задач для рівняння Лапласа. 
 
НЕ 2.7. Потенціали об’єму, простого та подвійного шару, їх основні властивості. Методи 
інтегральних рівнянь розв’язування основних крайових задач для рівняння Лапласа. 
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1974. – 431 с. 

4. В.С.Владимиров. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1981. – 512 с. 
5. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. Курс лекцій: 

Навч.посібник. – К.: Либідь, 1993. – 248с. 
6. М.М.Смирнов. Дифференциальные уравнения в частных производных высшего порядка. 

– М.: Наука, 1964. – 208 с. 
7. М.М.Смирнов. Задачи по уравнениям математической физики. – М.: Наука, 1975. – 126 

с. 
8. В.С.Владимиров, В.П.Михайлов и др. Сборник задач по уравнениям математической 

физики. – М.: Наука, 1982 – 256 с. 
9. А.В.Бицадзе, Д.Ф.Калиниченко. Сборник задач по уравнениям математической физики.. 

– М.: Наука, 1985. – 223 с. 
10. В.Н.Николенко. Уравнения математической физики, учебно-методическое пособие. – 

М.: Изд-во Моск. ун.-та, 1981. – 392 с. 
11. В.М.Гончаренко. Основы теории уравнений с частными производными. – К.: Вища 

школа, 1985. – 311 с. 
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12. В.П.Лавренчук, С.Д.Івасишен, Я.А.Совін, В.С.Дронь. Рівняння математичної фізики 
(методичний посібник). – Чернівці: Рута, 1998. – 187 с. 

13. М.О.Перестюк, В.В.Маринець. Теорія рівнянь математичної фізики: Навч.посібник. – К.: 
Либідь, 2001. – 336 с. 

14. В.П.Лавренчук, С.Д.Івасишен, В.С.Дронь, Т.І.Готинчан. Диференціальні рівняння 
математичної фізики: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 191 с. 

 
 

ТЕОРІЯ КЕРУВАННЯ 
108 год. (3 кредити) 

 Мета викладання дисципліни: дати достатньо повний виклад математичних основ 
сучасної теорії керування на рівні ідей, які є базою методів теорії керування та оптимального 
керування системами з неперервним та дискретним аргументами. 
 В результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 
сутність систем керування та їх класифікацію; знання про основні задачі теорії керування та 
оптимального керування; особливості систем керування, їх основні властивості, умови та критерії 
дослідження цих властивостей на базі відповідних математичних моделей; уміння застосовувати 
принцип максимуму і принцип оптимальності Беллмана до вивчення оптимальних властивостей і 
знаходження оптимальних керувань системами за певними критеріями якості; розробляти 
програмні засоби для дослідження систем керування; вміння використовувати пакети прикладних 
програм Maple, Mathcad, Mathlab до дослідження процесів систем керування. 
 Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
“Властивості систем керування” 

НЕ 1.1.  Предмет, мета, завдання вивчення курсу “Теорія керування” 
 Предмет та цілі дисципліни. Історичний нарис розвитку теорії керування. Література. Аналіз 
змісту літературних джерел. 
НЕ 1.2 . Основні поняття теорії керування  
Задачі теорії керування. Класифікація систем керування. Структурні схеми систем керування.  
НЕ 1.3. Властивості та характеристики систем керування 
Основні характеристики лінійних систем керування. 
Перехідна та імпульсна перехідна функції. Передавальна 
функція. Аналіз розв’язків систем керування. 
НЕ 1.4. Властивість керованості 
Постановка задачі про керованість. Означення керованості. 
Необхідна і достатня умова керованості. 
НЕ 1.5. Властивості лінійних стаціонарних систем керування. 
Лема про ранг матриці керованості стаціонарної 
лінійної системи керування. Критерій керованості 
лінійної стаціонарної системи. Теорема про структуру 
лінійної стаціонарної системи. 
НЕ 1.6. Умови керованості нестаціонарних систем керування 
Достатні умови керованості нестаціонарних лінійних 
систем. Керованість систем з дискретним аргументом. 
Необхідні і достатні умови керованості систем з дискретним параметром. 
НЕ 1.7. Постановка задачі про спостережуваність 
Задача про спостережуваність у системах з неперервним аргументом. 
Необхідні і достатні умови спостережуваності систем з неперервним аргументом.  
Рівняння спостерігачів.  
НЕ 1.8. Умови спостережуваності систем з дискретним аргументом 
Спостережуваність у системах з дискретним аргументом. 
Теорема про необхідні і достатні умови. Рівняння 
спостерігачів. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
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“Методи оптимального керування” 
НЕ 2.1 Принцип максимуму Гамільтона-Понтрягіна 
Постановка задач оптимального керування. Принцип максимуму Гамільтона-Понтрягіна (теорема 
без доведення). Алгоритм принципу максимуму. 
НЕ 2.2. Оптимальний регулятор на основі принципу максимуму 
Диференціювання функціоналів на траєкторіях систем керування з неперервним аргументом. 
Побудова регулятора лінійної системи керування на основі принципу максимуму. 
НЕ 2.3. Оптимальні системи керування з дискретним аргументом 
Диференціювання функціоналів на траєкторіях систем керування з дискретним аргументом. 
Побудова регулятора лінійної системи керування на основі дискретного принципу максимуму 
НЕ 2.4. Принцип оптимальності Беллмана 
Рівняння Беллмана в інтегральній формі для систем керування з неперервним аргументом.  
НЕ 2.5. Диференціальна форма принципу оптимальності Беллмана 
Рівняння Беллмана в диференціальній формі. Аналітичне конструювання оптимального 
регулятора для лінійних систем керування на основі принципу оптимальності Беллмана. 
НЕ 2.6. Стійкість та аналітичне конструювання  модальних регуляторів 
Задачі стійкості для систем керування. Аналітичне конструювання модального регулятора. 
Алгоритм побудови модального регулятора. 
НЕ 2.7. Розробка  математичної моделі коливної системи керування 
Дослідити керованість коливної системи керування за заданою структурою. Побудувати 
математичну модель. Звести дану модель до зручної форми і застосувати критерій керованості. 

Основна література до курсу 
1. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. – М.: Высшая школа, 1989. – 263 с. 
2. Бублик Б.Н., Кириченко Н.Ф. Основы теории управления. – К.: Вища школа, 1975. –  328 с. 
3. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. – М.: Наука, 1988. – 552 с. 
4. Красовский Н.Н. Теория управления движением. М.: Наука, 1968. – 476 с. 
5. Сопронюк Ф.О. Моделювання та оптимізація систем управління з розгалуженням структур. – 
Чернівці: Рута, 1995. – 155 с. 

 
 
АРХІТЕКТУРА ЕОМ 

 
 

„ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ”  
 (108 годин, 3 кредити) 

 
Мета курсу: вивчити різні властивості функцій комплексної змінної, які мають широке 

застосування у прикладних математичних дисциплінах; оволодіти основними принципами і 
методами комплексного аналізу, ґрунтовно засвоївши при цьому диференціювання та 
інтегрування функцій комплексної змінної, теореми про можливість розкладу аналітичних 
функцій у степеневі ряди та ряди Лорана, методи обчислення лишків функцій відносно особливих 
точок та їхні застосування. 

 
Студент повинен знати: основні елементарні функції комплексної змінної та їхні 

властивості і розклади основних елементарних функцій у степеневі ряди; необхідні та достатні 
умови диференційовності функцій комплексної змінної; означення, властивості та формули для 
обчислення інтегралів від функцій комплексної змінної; класифікацію та характеристику 
ізольованих особливих точок функцій комплексної змінної, формули для обчислення лишків 
функцій відносно особливих точок. 
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Студент повинен вміти: досліджувати функції комплексної змінної на диференційовність, 
відновлювати аналітичну функцію за її дійсною та уявною частинами; обчислювати інтеграли від 
функцій комплексної змінної різними методами; розкладати функції комплексної змінної у 
степеневі ряди та ряди Лорана; знаходити і класифікувати ізольовані особливі точки функцій та 
обчислювати лишки функцій відносно особливих точок; за допомогою лишків обчислювати 
контурні інтеграли від функцій комплексної змінної, а також невласні інтеграли від раціональних 
функцій дійсної змінної та визначені інтеграли від деяких тригонометричних функцій. 
Вивчення дисципліни здійснюється за наступними двома змістовними модулями. 

 
Модуль 1. Функції комплексної змінної 

НЕ 1.1. Послідовності та ряди комплексних чисел. 
Комплексні числа, геометричне зображення комплексних чисел, дії над комплексними числами. 
Границя послідовності та сума ряду з комплексних чисел. Поняття про стереографічну проекцію. 
 
НЕ 1.2. Диференціювання функції комплексної змінної. 
Функції комплексної змінної. Границя функцій комплексної змінної. Неперервність функцій 
комплексної змінної. Елементарні функції комплексної змінної. Диференційовність функцій 
комплексної змінної. Правила диференціювання функцій комплексної змінної. Необхідна і 
достатня умова диференційовності функцій комплексної змінної (умови Коші-Рімана-Ейлера-
Д’Аламбера). Гармонійні та спряжені гармонійні функції.  
 

Модуль 2. Інтегрування функцій комплексної змінної 
НЕ 2.1. Інтегральна формула Коші та її застосування. 
Інтегрування функції комплекс-ної змінної. Зведення інтеграла від функції комплексної змінної до 
звичайного інтеграла. Інтегральна теорема Коші. Інтеграл і первісна. Теорема про складений 
контур. Інтегральна формула Коші та наслідки з неї. Розклад аналітичної функції у степеневий 
ряд. Нескінченна диференційовність аналітичної функції. Теорема Вейєрштрасса про ряди 
аналітичних функцій. Ряди Лорана. Теорема Лорана про розклад аналітичної функції в ряд Лорана. 
 
НЕ 2.2. Лишки аналітичних функцій та їх застосування. 
Ізольовані особливі точки однозначного характера аналітичної функції. Класифікація особливих 
точок аналітичної функції. Лишки аналітичної функції. Основна теорема про лишки. Обчислення 
лишків функції. Застосування лишків до обчислення інтегралів. 
 

Основна література 
1. Нагнибіда М.І. Основи комплексного аналізу. – Київ, 1999. 
2. Маркушевич А.И. Краткий курс аналитических функций. – М.: Наука, 1978. 
3. Маркушевич А.И., Маркушевич Л.А. Введение в теорию аналитических функций. – М.: 

Просвещение, 1977. 
4. Збірник задач і вправ з комплексного аналізу (для студентів математичного факультету) / 

Укл.: Звоздецький Т.І., Лінчук Н.Є., Лінчук С.С. – Чернівці: Рута 2004. – 40 с. 
5. Грищенко О.Ю. та ін. Теорія функцій комплексної змінної. Розв’язування задач. – Київ, 
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1995. 
 

Додаткова література 
1. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ.Ч.1.– М.: Наука, 1976.– 320 с. 
2. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.1.– М.: Наука, 1968.– 485 с. 
3. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.2.– М.: Наука, 1968.– 624 с. 
4. Волковыский Л.И. и др. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. – 

М.: Наука, 1975. 
 

«MОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ І  СОЦІАЛЬНИХ  ПРОЦЕСІВ» 
135 год. (4 кредити) 

 
Одним із напрямів підготовки бакалаврів та магістрів із напяму „Прикладна математика” є 

математичне моделювання. Об’єктами такого моделювання є процеси в екології, медицині, 
економіці, соціальних явищах. Наприклад, динаміка взаємодії популяцій; процеси перебігу 
захворювань й імунна відповідь організму, вплив еколо-гічних факторів на імунну відповідь; 
процеси в мікро- і макроекономіці. В соціальних процесах це моделі досягнення рівноваги в 
розподілі влади, моделювання еволюції електорату у передвиборчому процесі тощо.  

Мета курсу: забезпечити студентів необхідними теоретичними знаннями і прак-тичними 
навиками математичного моделювання та використання математичних методів при розв’язуванні 
сучасних прикладних задач в екології, біології, медицині, економіці.  

Студент повинен знати: технологію математичного моделювання від постановки задачі, 
вибору факторів, побудови математичної моделі та її дослідження до комп’ютерного моделювання 
й аналізу результатів. 
 Студент повинен вміти: використовуються в екології, біології, медицині, економіці та в 
інших галузях наук, принципи  побудови математичних моделей та математичні і комп’ютерні 
методи їх дослідження. Здійснювати комп’ютерне моде-лювання процесів, аналізувати моделі та 
ілюструвати властивості факторів, показників і параметрів, що характеризують моделі. Студенти 
повинні оволодіти програмним мате-ріалом, здати лабораторні роботи, написати модульні залікові 
роботи. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Математичне моделювання екологічних процесів із врахуванням запізнення» 

 
НЕ 1.1. Математичне моделювання екологічних процесів. 

Особливості математичного моделювання в екології. Моделювання динаміки ізольованої 
популяції. Логістичне рівняння. Поведінка розв’язку. Дослідження на стійкість стаціонарних 
розв’язків. Математична модель “хижак-жертва” Вольтерри-Лотки. Закони періодичного циклу та 
збереження середніх. Математичні моделі з врахуванням конкуренції 
 
НЕ 1.2 Математичні методи дослідження процесів з післядією. 

Поняття диференціального рівняння з аргументом, що відхиляється. Класифікація. 
Початкова задача. Метод кроків. Числові методи. розв’язування для диференціальних рівнянь із 
запізненням. Лінійні диференціальні рівняння із постійними коефіцієнтами й запізненням. 
Характеристичне рівняння. Зображення розв’язку. Асимптотична поведінка розв’язку. Означення 
стійкості та асимптотичної стійкості розв’язку диференціального рівняння із запізненням. 
Стійкість нульового розв’язку лінійного диференціального рівняння із постійними коефіцієнтами. 
Метод D-розбиття знаходження області стійкості розв’язку диференціального рівняння 
x'(t)+ax(t)+bx(t-τ)=0. Теорема про стійкість за першим наближенням. 
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НЕ 1.3. Математичне моделювання екологічних процесів із врахуванням запізнення. 
Запізнення розвитку в екологічних задачах. Модель Хатчінсона динаміки ізольованої 

популяції. Стійкість стаціонарних розв’язків. Додатність й обмеженість розв’язку. Коливання 
чисельності популяції. Періодичні розв’язки. Узагальнення моделі Хатчінсона. Біологічна 
інтерпретація. 3. Математична модель “хижак-жертва” із врахуванням запізнення. Дискретні 
моделі. Проста дискретна модель ізольованої популяції. Дискретна логістична модель. Хаос. 
Дискретна логістична модель.  
 
НЕ 1.4. Математичні моделі імунної відповіді. 

Механізм і форми імунної відповіді організму. Проста математична модель інфекційного 
захворювання. Існування й додатність розв’язку. Стаціонарні розв’язки та їх стійкість та 
імунологічний зміст. Якісне дослідження моделі. Можливі форми динаміки інфекційного 
захворювання. Математична модель із врахуванням температурної реакції організму. 
Математична модель біінфекції. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Математичне моделювання економічних і соціальних процесів» 
 

НЕ 2.1. Соціальні процеси та їх моделювання. 
Математичне моделювання еволюції електорату. Основні поняття й постановка задачі. 

Замкнена модель та її дослідження. Випадок постійного соціально-політичного потенціалу та 
рівняння базової моделі. Якісна поведінка на фазовій площині. Динаміка соціально-політичного 
потенціалу і рівняння розширеної базової моделі. Приклад. Математичне моделювання взаємодії 
двох гілок влади. 
 
НЕ 2.2. Математичне моделювання  економічних процесів. 

Математичне моделювання економічних процесів з інвестиціями. Модель замкненої 
економіки із врахуванням запізнення.   
 
НЕ 2.3. Математичне моделювання  епідемій. 

Модель Кермака-Макендрика. Модель із втратою набутого імунітету та врахуванням 
інкубаційного періоду. 
 

 
Основна література до дисципліни 

 
31. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование . – М.: Наука, 1976. –325 с. 
32. Колесов Ю.С., Швитра Д.П. Автоколебания в системах с запаздыванием. – Вильнюс, 1979. – 

146 с. 
33. Марри Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. – М.: Мир, 1983. – 348с. 
34. Марчук Г.И. Математические модели в иммунологии. Вычислительные методы и 

эксперименты – М.: Наука, 1991. 
35. Регулярно і сингулярно збурені диференціально-функціональні рівняння / Фодчук В.І., 

Бігун Я.Й., Клевчук І.І. та ін.– Київ.– Ін-т математики  АН України, 1996. – 213 с. 
36. Свирежев Ю.М., Логофет Д.О. Устойчивость биологических сообществ. – М.: Наука,1978. – 

320 с. 
37. Шарковский А.Н., Майстренко Ю.Л., Романенко Е.Ю. Разностные уравнения и их 

приложения. – Киев: Наукова думка, 1986. – 326 с. 
38.  Эльсгольц Л.Э., Норкин С.Б. Введение в теорию и приложения дифференциальных 

уравнений с отклоняющимся аргументом. –М.: Наука, 1971. – 296 с. 
39. Михайлов А.П., Юхно Л.В. Исследование некоторых математических моделей эволюции 

электората // Дифференц. уравнения – 2002. – Т.38, №10. – С. 1322-1330. 
Бігун Я.Й. Математичне моделювання екологічних, економічних і соціальних процесів. Частина 

1: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 80 с. 
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40. Бігун Я.Й. Числові методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь: Навчальний 
посібник. –  Чернівці: Рута, 2003. – 136 с. 

 
«ОБ’ЄКТО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» 

144 год. (4 кредити) 
 

Курс присвячено вивченню сучасних технологій програмування на С++ (парадигми 
процедурного, модульного і об’єкто орієнтовного програмування) з використанням класів, 
успадкування і поліморфізму. У курсі демонструється застосування об’єкто-орієнтовного підходу 
для розробки програмного забезпечення. 

Метою курсу є поглиблене оволодіння сучасними технологіями програмування на С++  з 

використанням класів, успадкування і поліморфізму.  

Студент повинен знати поняття базового і породженого класів, ієрархії класів; методику 
програмування, що концентрує основну увагу на зв'язках між об'єктами, а не на деталях їхньої 
реалізації (інкапсуляція дає можливість об’єднання даних і алгоритмів їх обробки, в результаті 
чого і дані, і процедури багато в чому втрачають самостійне значення). 

Студент повинен вміти застосовувати теоретичні знання для створення власних класів, 

перезавантажувати оператори для структур і класів, перевизначати функції, застосовувати 

шаблони функцій і класів, успадковувати класи, будувати ієрархію класів, використовувати 

віртуальні функції і абстрактні класи. При написанні лабораторних робіт і, взагалі, програмних 

систем студент повинен вміти застосовувати об’єкто-орієнтований підхід.  

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, написати програми, виконати 
модульні контрольні роботи, здати залік. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

«Нові можливості С++, які не пов’язані з  ООП» 
 

НЕ 1.1. Парадигма програмування. Процедурне, модульне і об’єкто орієнтоване 
програмування 
Вступ. Парадигма програмування. Процедурне програмування. Модульне програмування. Об’єкто 
орієнтоване програмування. Загальна характеристика мови С++ як мови, що найбільш втілює ідеї 
об’єкто оріентованого програмування. 
  
НЕ 1.2.  Розширені можливості мови С++, що не пов’язані з класами 
Прототипи функцій, аргументи по замовчанню, посилання. Модифікатори const і volatile. 
Функціональний запис перетворення типів. Доступ до глобальних змінних, які закриті 
локальними. Функції, що підставляються. Оператори динамічного розподілу пам’яті. 
Перезавантаження функцій, шаблони функцій. Перезавантаження операторів для структур. 
Перезавантаження операцій потокового вводу і виводу для структур. Приклади перезавантаження 
операцій і функцій, використання шаблонів.  
  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Інкапсуляція. Поняття класу» 

 
НЕ 2.1. Класи і об’єкти. Створення і знищення об’єктів 
Поняття класу та його визначення. Специфікатори public, private.  Доступ до відкритих членів 
класу. Функції доступу до захованих членів класу. Створення об’єктів. Статичні члени класу. 
Дружні і складові функції. Дружні класи. Ініціалізація та знищення об’єктів. Автоматичне і 
динамічне виділення пам’яті під об’єкти класу.  Конструктори і деструктори.  
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НЕ 2.2. Операції над класовими об’єктами 
Перевизначення операцій для класів. Бінарні і унарні операції. Пріоритети при перевизначенні 
операцій. Присвоєння і ініціалізації. Перезавантаження операторів виклику функції, індексування. 
Стандартні об’єкти потокового вводу-виводу С++. Перезавантаження  операцій “<<”, “>>” для 
класу користувача. Приклади проектування і побудови класів. 
      

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 

«Успадкування і поліморфізм» 
НЕ 3.1 Успадкування. Ієрархія класів. Поняття похідного та базового класів. Захищені члени 
класу. Співвідношення атрибутів доступу в базовому і похідному класах. Ієрархія класів. 
Віртуальні базові класи. Контейнеризація Конструктори і деструктори похідних класів. 
Перетворення вказівників на об’єкти класів. Приклади успадкування. 
НЕ 3.2 Поліморфізм. Віртуальні функції. Віртуальні функції, їх відмінність від звичайних  
функцій-членів. Віртуальні деструктори. Абстрактні функції і абстрактні класи. Поліморфні 
функції. Багаточисельне успадкування. Створення бібліотеки класів графічних фігур. 
 

Основна література до дисципліни: 
 

41. Фейсон Т. Объектно-ориентированное программирование на Borland C++ 4.5.– К.: Диалектика, 
1996.–544с. 

42. Шаммас Н.К.,Эрнуш К., Малрой. Изучи сам BORLAND C++ за 21 день – Мн.: ООО 
“Попурри”, 1996.–680с. 

43. Страуструп Б. Язык программирования С++· Киев: "ДиаСофт", 1993. - 256 с. 
44. Буч Г. Обьектно-ориентированное проектирование с примерами применения. М.: "Конкорд", 

1992. – 367 с. 
45. Ритчи Д., Керниган Б. Язык программирования СИ. М.:"Финансы и статистика", 1992.–294 с. 
46. Дерк Л., С и С++ (справочник). М.: "Бином", 1997. - 588 с, 
47. Дерк Л., Вог1аnd С++ 5 (справочник), М.: "Бином", 1997. - 556 с. 
48. Грегори К. Использование Vіsual С++ 6. Специальное издание  М.; СПб.; К.: "Вильямс", 1999. 

– 864 с· 
49. Дьюхарст С., Старк К, Программирование на С++. Киев:"ДиаСофт",1993.–271 с. 
50. Рассохин Д., От Си к Си++· М.: "Эдель", 1993. – 128 с. 
51. Г. Шилдт. Самоучитель C++: Пер. с англ. - Санкт-Петербург: BHV-Санкт-Петербург, 1998. – 

620с.  
52. У. Сэвитч. C++ в примерах: Пер. с англ. - Москва: ЭКОМ, 1997. – 736с.  
53. К. Джамса. Учимся программировать на языке C++: Пер. с англ. - Москва: Мир, 1997. – 320с.  
54. В.А. Скляров. Язык C++ и объектно-ориентированное программирование: Справочное 

издание. - Минск: Вышэйшая школа, 1997. – 480с.  
55. Х. Дейтел, П. Дейтел. Как программировать на C++: Пер. с англ. - Москва: ЗАО "Издательство 

БИНОМ", 1998. – 1024с.  
56. Липпман,С.Б. Язык программирования С++. Вводный курс : пер.с англ / С.Б.Липпман, 

Ж.Лажойе, Б.Э.Му. – М.: Вильямс, 2007. – 896 с. 
57. Страуструп Б. Дизайн и эволюция С++ / Б.Страуструп ; пер.с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 445 

с. 
58. Об’єкто-зорієнтоване програмування на С++: Методичні рекомендації та завдання до 

лабораторних робіт/ Укл. Т.М. Сопронюк, С.М. Тимку.– Чернівці: ЧНУ, 2004. – 51 с. 
 

 
АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ 
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ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА  
108 год (3 кредити) 

 
Комп’ютерна графіка – складова всіх сучасних комп’ютерних технологій (робота над  графікою 

займає до 90% робочого часу програмістських колективів). Графічний інтерфейс став стандартом для 
програмного забезпечення різних класів, починаючи з операційних систем. Комп’ютерна графіка привер-
тає увагу багатьох спеціалістів із різних галузей знань – програмістів, проектувальників засобів візуалізації, 
інженерів, фізиків, математиків та ін. Знання основ комп’ютерної графіки необхідне кожному вченому чи інже-
неру.  

Комп’ютерна графіка – це галузь знань, в якій, з одного боку, накопичено значний багаж знань, з 
іншого боку, здійснюється постійний розвиток методів, алгоритмів та практичних застосувань, це 
складна і різноманітна дисципліна. Комп’ютерна графіка є важливою компонентою освіти сучасного 
спеціаліста. В багатьох випадках потреби в графіці можуть бути забезпечені різними існуючими 
графічними бібліотеками та системами. Однак, постійно виникає необхідність створювати спеціальні 
графічні програмні засоби. Зробити це можна, якщо оволодіти практичними навичками розв’язування 
типових задач комп’ютерної графіки та відповідними теоретичними знаннями. Крім цього, слід 
зауважити, що навіть ефективне оволодіння існуючими графічними засобами вимагає знань теоре-
тичних основ комп’ютерної графіки.  

Мета курсу “Комп’ютерна графіка”: студенти повинні опанувати алгоритми та методи 
комп’ютерної графіки, які будуть використовуватися при створені нових реальних систем машинної 
графіки в поєднанні з застосуванням існуючих програмних засобів. 

 Студент повинен знати: проблеми, що виникають в комп’ютерній графіці,  основні означення, 
опис технічних та програмних засобів комп’ютерної графіки, організацію графічних режимів, базові 
растрові алгоритми, основні алгоритми обчислювальної геометрії, методи моделювання коорди-
натних перетворень, методи й алгоритми тривимірної графіки, методи рендерінга, технології програ-
мування графіки, приклади. Більшість з наведених алгоритмів лежить в основі роботи багатьох 
сучасних графічних редакторів. 

Студент повинен вміти:застосовувати набуті знання до розв’язування нових задач і самостійно 
вести розробку програмного забезпечення з комп’ютерної графіки. 
Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати і захистити  лабораторні роботи 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 

 
Змістовний модуль 1. Комп’ютерна графіка на площині 
НЕ 1.1. Вступ до КГ. Технічне та програмне забезпечення. Програмування відео адаптерів 
Основні поняття КГ. Моделі графічних об’єктів. Застосування КГ. Види комп’ютерної графіки. 
Растрова та векторна графіка Пристрої введення та виведення. Режими відео адаптерів. Програму-
вання відео адаптерів. 
НЕ 1.2. Растрові алгоритми 
Моделі кольору RGB, CMY, HSB. Кодування кольору. Інкрементні методи побудови простіших 
ліній. Інкрементний метод Жордана. Растровий алгоритм зафарбовування областей. Заповнення 
фігур. Текстури. 
НЕ 1.3. Побудова згладжуючих кривих 
Інтерполяційні сплайни. Згладжуючі сплайнові криві. Криві Безьє. В-сплайни. Складені криві. Їх 
властивості. Інтерполяційні криві Ерміта. ТСВ-сплайни 
НЕ 1.4. Основні алгоритми комп’ютерної геометрії 
Орієнтація точки відносно прямої. Тест обходу трьох точок. Тести перетину прямої з полігоном. 
Тести орієнтації точки відносно полігона. Алгоритми відсікання на площині. Алгоритм тріангуля-
ції полігонів 
НЕ 1.5. Фрактали в комп’ютерній графіці 
Поняття фрактала. Конструктивні фрак тали. Динамічні фрактали.Фрактали Жуліа, Мандельброта. 
 
Змістовний модуль 2. Комп’ютерна графіка в просторі 
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НЕ 2.1. Моделювання 2D, 3D перетворень. 
Афінні перетворення на площині та в просторі. Методи побудови складних афінних перетворень. 
НЕ 2.2. Моделювання проекцій 
Ортографічні, аксонометричні, косокутні проекції. Перспективні проекції. Методи створення 
перспективних видів. Приклади. 
НЕ 2.3. Системи координат КГ Алгоритми усунення невидимих ліній та поверхонь. 
Видова система координат та видове  перетворення. Відображення в вікно виведення.Основнім 
поняття. Алгоритм поточного горизонту. Алгоритм Робертса. Метод Z-буфера. Інші методи. 
НЕ 2.4. Зафарбовування поверхонь. 
Моделі відбивання світла. Метод Гуро. Метод Фонга. Метод трасування променів. 
 

Основна література до дисципліни: 
1. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка:Навчальний посібник.- Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 2009 - 343 с. 
2. http://fpm.chnu/website 

 
«WEB-ДИЗАЙН» 

162 год. (5 кредитів) 
 

Мета курсу: детальний розгляд фундаментальних засобів Web-дизайну: мови розмітки 
HTML, інтерфейсу CGI та скриптової мови JavaScript. 

Студент повинен знати: засоби мови HTML для створення таблиць та технологію 
табличного дизайну Web-сторінок, засоби мови HTML для створення фреймових структур та 
технологію фреймового дизайну Web-сторінок, засоби мови HTML для створення навігаційних 
зображень-карт та технологію їх ефективного використання на Web-сторінках, засоби мови HTML 
для створення форм та технологію їх ефективного використання на Web-сторінках, шлюзовий 
інтерфейс CGI та технологію створення CGI-програм, клієнтську скриптову мову JavaScript та 
технологію її ефективного використання для створення динамічних, інтерактивних Web-сторінок. 

Студент повинен вміти: створювати HTML-таблиці та реалізовувати табличний дизайн 
Web-сторінок, створювати фреймові структури та реалізовувати фреймовий дизайн Web-сторінок, 
створювати навігаційні зображення-карти на Web-сторінках, створювати HTML-форми та CGI-
програми для обробки форм, створювати динамічні, інтерактивні Web-сторінки за допомогою 
скриптових JavaScript-програм. 

Студент повинен оволодіти програмним матеріалом і виконати лабораторні роботи з 
практичної частини курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Засоби мови HTML для професійного дизайну Web-сторінок» 

 
НЕ 1.1. Таблиці 
Призначення, структура та опис HTML-таблиць. Табличний дизайн Web-сторінок. 

 
НЕ 1.2. Фрейми 
Поняття фреймів. Документ фреймової структури, опис фреймів. Плаваючі фрейми. 

Фреймовий дизайн Web-сторінок. 
 

НЕ 1.3. Зображення-карти 
Призначення, типи та принципи роботи зображень-карт. Створення зображень-карт, 

оброблюваних клієнтом. 
 
НЕ 1.4. Форми 
Призначення, структура та схема обробки форм. Опис форми та її елементів. 
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НЕ 1.5. Шлюзовий інтерфейс CGI 
Протокол HTTP та інтерфейс CGI. Взаємодія форми та CGI-програми. URL-кодування. 

Стандартні змінні оточення CGI. Алгоритм отримання CGI-програмою даних із форми. Створення 
CGI-програм засобами мови  Perl. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Створення динамічних, інтерактивних Web-сторінок  

засобами скриптової мови JavaScript» 
 

НЕ 2.1. Базові конструкції мови Java-Script 
Призначення та типові приклади застосування JavaScript. Опис скриптових програм, змінні 

та функції. Засоби вводу-виводу інформації. Операції, умовні вирази та оператори. Організація 
циклів, оператори break та continue. Вбудовані функції. 

 
НЕ 2.2. Об'єктна модель мови JavaScript 
Об’єкти мови та їх класифікація. Вбудовані об’єкти Number, Math, String, Array, Date. 

Об’єкти браузера navigator, history, location, window, document. Об'єкти мови HTML Link, Image, 
Form, Hidden, Text, Password, TextArea, Checkbox, Radio, Select, Option, Button, Reset та Submit. 
Об'єкти користувача. 
 

НЕ 2.3. Обробка подій у JavaScript 
Класифікація подій. Обробники подій. 
 

 
Основна література до дисципліни: 

 
1. Браун М., Хоникатт Д. Использование HTML 4, 4-е издание. – М.; СПб.; К.: "Вильямс", 2000. 

– 784 с. 
2. Спейнаур С., Куэрсиа В. Справочник Web-мастера. – К.: BHV, 1997. – 368 c. 
3. Гулич С., Гундаварам Ш., Бирзнекс Г. CGI-программирование на Perl. – СПб: Символ-Плюс, 

2001. – 480 с. 
4. Пэтчетт К., Райт М. CGI/Perl: создание программ для Web. – К.: BHV, 1999. – 624 c. 
5. Федоров А.Г. JavaScript для всех. – М.: КомпьютерПресс, 1998. – 384 с. 
6. Дронов В.А. JavaScript в Web-дизайне. – СПб: БХВ-Петербург, 2001. – 880 с. 
7. Вайк А., Вагнер Р. JavaScript. Энциклопедия пользователя. – К.: ТИД "ДС", 2001. – 480 с. 
8. Гудман Д., Моррисон М. JavaScript. Библия пользователя, 5-е издание. – М.: "Вильямс", 2006. 

– 1184 с. 
9. Айзекс С. Dynamic HTML. – СПб: BHV – Санкт-Петербург, 2000. – 496 с. 

 
„ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ” 

108 год (4 кредити) 
 

Семестровий курс „Операційні системи” розроблений для ознайомлення студентів 
із фундаментальними принципами проектування і реалізації операційних систем, 
дозволяє ознайомитися з окремими аспектами функціонування операційних систем на 
практиці.  

Теоретична частина складається з 16 лекцій. Вона має традиційну будову і містить 
наступні розділи: вступ, поняття і реалізація процесів, взаємодія процесів, проблеми 
взаємоблокувань, організація пам'яті, структура файлової системи, опис системи вводу-
виводу, мережі і безпека операційних систем.  
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Матеріали практичних занять доповнюють лекційний курс і використовуються для 
ілюстрації реалізації теоретичних аспектів на прикладі операційної системи UNIX 
(Linux). На практиці розглядаються організація процесів, різні способи їхньої взаємодії, 
пристрій файлової системи, системи вводу-виводу, основи мережного програмування. 

Рекомендований рівень попередньої підготовки – володіння комп'ютером і його 
внутрішньою будовою на рівні користувача, знання алгоритмічної мови Сі.   

 
Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 « Поняття операційної системи. Процеси. Базові аспекти організації, планування та 
взаємодії процесів. » 

НЕ 1.1. Вступ. Еволюція обчислювальних систем, основні функції операційних систем і 
принципи їхньої побудови. 
Структура обчислювальної системи. Операційна система як віртуальна машина, як менеджер 
ресурсів, як захисник користувачів і програм, як постійно функціонуюче ядро. Коротка історія 
еволюції обчислювальних систем. Основні поняття, концепції ОС (Системні виклики, 
переривання, виняткові ситуації, файли, процеси, нитки). Архітектурні особливості ОС (монолітне 
ядро, багаторівневі системи (layered systems), віртуальні машини, мікроядерна архітектура, 
змішані системи). Класифікація ОС (реалізація багатозадачності, підтримка 
багатокористувацького режиму, багатопроцесорна обробка, системи реального часу). 
НЕ 1.2. Процеси. Їх стани і операції над ними. 
Поняття процесу. Стани процесу. Операції над процесами і пов'язані з ними поняття (набір 
операцій, Process Control Block і контекст процесу, одноразові операції, багаторазові операції, 
перемикання контексту). 
НЕ 1.3. Планування процесів. 
Рівні планування. Критерії планування і вимоги до алгоритмів планування. Параметри 
планування. Витісняльне і невитісняльне планування. Алгоритми планування ( First-Come, First-
Served (FCFS), Round Robin (RR), Shortest-Job-First (SJF), гарантоване планування, пріоритетне 
планування, багаторівневі черги (Multilevel Queue), багаторівневі черги зі зворотнім 
зв'язком(Multilevel Feedback Queue)). 
НЕ 1.4. Кооперація процесів і основні аспекти її логічної організації. 
Процеси, що взаємодіють. Категорії засобів обміну інформацією.  Логічна організація механізму 
передачі информації (встановлення зв'язку, інформаційна валентність процесів і засобів зв'язку, 
особливості передачі інформації за допомогою ліній зв'язку (буферизація, потік вводу/виводу і 
повідомлень), надійність ліній зв'язку, завершення зв'язку). Нитки виконання. 
НЕ 1.5. Критичні секції процесів, взаємовиключення і організація правильної черговості. 
Алгоритми синхронізації процесів 

Interleaving, race condition і взаємовиключення. Критична секція. Програмні алгоритми 
организації взаємодії процесів( вимоги до алгоритмів, заборона переривань, строге чередування, 
прапорці готовності, алгоритм Петерсона, алгоритм булочної (bakery algorithm)). Апаратна 
підтримка взаємовиключень (команда Test-and-Set (перевірити і присвоїти 1), команда Swap 
(обміняти значення)). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 « Розширені аспекти організації, планування та взаємодії процесів.  Віртуальна пам’ять та 
засоби для її організації. » 

НЕ 2.1. Семафори, монітори, повідомлення і їх еквівалентність. 
Семафори. Концепція семафорів. Вирішення проблеми producer-consumer за допомогою 

семафорів. Монітори. Повідомлення. Еквівалентність семафорів, моніторів та повідомлень 
реалізація моніторів і передачі повідомлень за допомогою семафорів, реалізація семафорів і 
передачі повідомлень за допомогою моніторів, реалізація семафорів і моніторів за допомогою 
черги повідомлень). 
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НЕ 2.2. Тупики і боротьба з ними. 
Поняття тупика. Умови виникнення тупиків. Основні напрямки боротьби з тупиками. 

Ігнорування проблеми тупиків. Способи запобігання тупиків шляхом чіткого розподілу ресурсів. 
Алгоритм банкіра. Запобігання тупиків за рахунок порушення умов виникнення тупиків ( 
порушення умови взаємовиключення, порушення умови очікування додаткових ресурсів, 
порушення принципу відсутності перерозподілу, порушення умови кругового очікування). 
Виявлення тупиків. Відновлення після тупиків. 
НЕ 2.3. Найпростіші схеми керування пам’яттю. 

Фізична організація пам'яті комп'ютера. Основна і вторинна пам'ять. Принцип локальності. 
Логічна пам'ять. Зв'язування адрес. Функції системи керування пам'яттю. Найпростіші схеми 
керування пам'яттю( схема з фіксованими розділами, один процес в пам'яті, оверлейна структура, 
динамічний розподіл, своппінг, схема зі змінними розділами). Сторінкова пам'ять. Сегментна і 
сегментно-сторінкова організація пам'яті. 
НЕ 2.4. Віртуальна пам‘ять. Архітектурні засоби підтримки віртуальної пам’яті. 

Поняття віртуальної пам'яті. Архітектурні засоби підтримки віртуальної пам'яті. Сторінкова 
віртуальна пам'ять. Сегментно-сторінкова організація віртуальної пам'яті. Структура таблиці 
сторінок. Асоціативна пам'ять. Інвертована таблиця сторінок. Розмір сторінки. 
НЕ 2.5. Апаратно незалежний рівень керування віртуальною пам‘яттю. 

Особливі ситуації при роботі з пам'яттю. Стратегії керування сторінковою пам'яттю. 
Алгоритми заміщення сторінок. Алгоритм FIFO. Виштовхування сторінки, яка прийшла першою. 
Аномалія Біледі (Belady). Оптимальний алгоритм (OPT). Виштовхування сторінки, яка найдовше 
не використовувалася. Алгоритм LRU. Виштовхування сторнки, яка рідко використовується. 
Алгоритм NFU. Інші алгоритми. Керування кількістю сторінок, які виділені процесу. Модель 
робочої множини. Трешинг (Thrashing). Модель робочої множини. Сторінкові демони. Програмна 
підтримка сегментної моделі пам'ятs процесу. Окремі аспекти функціонування менеджера пам'яті. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 « Файлова система, її реалізація. Пристрої вводу-виводу.  Робота з мережею в ОС. Безпека та 
захист в ОС.» 

НЕ 3.1. Файлові системи з точки зору користувача. Файли і операції над ними. Каталоги. 
Файлова система. Загальні відомості про файли. Імена файлів. Типи файлів. Атрибути 

файлів. Організація файлів і доступ до них. Послідовний файл. Файл з прямим доступом. Інші 
форми організації файлів. Операції над файлами. Директорії. Логічна структура файлового архіва. 
Розділи диска. Организация доступа до архіва файлів. Операції над директоріями. Захист файлів. 
Контроль доступу до файлів. Списки прав доступа. 
НЕ 3.2. Реалізація файлової системи і каталогів. Способи виділенння дискового простору. 
Розділювані файли. Цілісність файлової системи. 

Загальна структура файлової системи. Керування зовнішньою пам'яттю. Методи виділення 
дискового простору ( виділення неперервної послідовності блоків, зв'язний список, таблиця 
відображення файлів, індексні вузли). Керування вільним і зайнятим дисковим простором. Облік 
за допомогою організації бітового вектора. Облік за допомогою організації зв'язного списку. 
Розмір блоку. Структура файлової системи на диску. Реалізація каталогів. Приклади реалізації 
каталогів у деяких ОС (MS-DOS, Unix). Пошук у директорії (лінійний пошук, хеш-таблиця, інші 
методи пошуку). Монтування файлових систем. Зв'язування файлів. Кооперація процесів при 
роботі з файлами. Приклади вирішення колізій і тупикових ситуацій. Hадійність файлової 
системи. Цілісність файлової системи (порядок виконання операцій, журналювання, перевірка 
цілісності файлової системи за допомогою утиліт). Керування "поганими" блоками. 

Продуктивність файлової системи (кешування, оптимальне розміщення інформації на диску). 
Системні виклики, що працюють із символьним ім'енем файлу (системні виклики, що зв'язують 
pathname з дескриптором файлу; зв'язування файлу; видалення файлу). Системні виклики, що 
працюють із файловим дескриптором. Функції вводу-виводу з файлу. Сучасні архітектури 
файлових систем. 
НЕ 3.3. Пристрої вводу-виводу. Апарат переривань. Завдання системи вводу-виводу. Блочні і 
символьні пристрої. Алгоритми вибору наступного запиту для диску. 
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Загальні відомості про архітектуру комп'ютера. Структура контролера пристрою. 
Опитування пристроїв і переривання. Виняткові ситуації і системні виклики. Прямий доступ до 
пам'яті (Direct Memory Access - DMA). Логічні принципи організації вводу-виводу. Структура 
системи вводу-виводу. Систематизація зовнішніх пристроїв і інтерфейс між базовою підсистемою 
вводу-виводу і драйверами. Функції базової підсистеми вводу-виводу (системні виклики, що 
блокуються; системні виклики, що не блокуються; асинхронні системні виклики; буферизація і 
кешування; spooling і захоплення пристроїв; обробка переривань і помилок; планування запитів). 
Алгоритми планування запитів до жорсткого диска (будова жорсткого диска і параметри 
планування; алгоритм First Come First Served (FCFS); алгоритм Short Seek Time First (SSTF); 
алгоритми сканування (SCAN, C-SCAN, LOOK, C-LOOK)). 
НЕ 3.4. Мережеві операційні системи. 

Мережні і розподілені операційні системи. Взаємодія віддалених процесів як основа роботи 
обчислювальних мереж.  Основні питання логічної організації передачі інформації між 
віддаленими процесами. Поняття протоколу. Багаторівнева модель побудови мережних 
обчислювальних систем. Проблеми адресації в мережі (однорівневі адреси; дворівневі адреси; 
віддалена адресація і встановлення адрес; локальна адресація, поняття порту; повні адреси; 
поняття сокета (socket)). Проблеми маршрутизації в мережах. Зв'язок із встановленням логічного 
з'єднання і передача даних за допомогою повідомлень. Синхронізація віддалених процесів. 
НЕ 3.5. Основні проблеми інформаційної безпеки. 

Загрози безпеки. Формалізація підходу до забезпечення інформаційної безпеки. 
Криптографія як одна з базових технологій безпеки ОС. Шифрування з використанням алгоритму 
RSA. Теорема Ейлера. 
НЕ 3.6. Захисні механізми операційних систем. 

Ідентифікація і аутентифікація. Паролі, вразливість паролів. Шифрування пароля. 
Авторизація. Розмежування доступу до об'єктів ОС. Домени безпеки. Матриця доступу (список 
прав доступу, аccess control list; мандати можливостей, сapability list; інші способи контролю 
доступу; зміна домена). Неприпустимість повторного використання об'єктів. Виявлення 
вторгнень. Аудит системи захисту. Аналіз деяких популярних ОС із погляду їхньої захищеності 
(MS-DOS, NetWare, IntranetWare, OS/2, Unix, Windows NT/2000/XP). 
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Шеховцов В.А. Операційні системи. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576с.: іл.  
2. Столлингс В. Операционные системы. – М.: Вильямс, 2001. 
3. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Издательский дом Питер, 2002. 
4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – Спб.: Издательский дом 

Питер, 2001. 
5. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2003.  
6. Костромин В.А. Самоучитель Linux для пользователя. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003. – 672 

с.: ил. 
7. Майкл К. Джонсон, Эрик В. Троан. Разработка приложений в среде Linux. 

Программирование для linux. 2-е издание. – Вильямс, 2007 г. –  544 с. 
8. Снейдер Й. Эффективное программирование TCP/IP. – Издательский дом Питер, 2001.  
9. Таненбаум Э. Компьютерные сети. – СПб.: Издательский дом Питер, 2003. 
10. Стивенс У. UNIX: разработка сетевых приложений. – СПб: Издательский дом Питер, 2003. 

 
«ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ» 

108 год. (4 кредити) 
 

Одним із напрямів підготовки бакалаврів та магістрів із напряму „Прикладна математика” є 
математичне моделювання. Об’єктами такого моделювання є процеси в екології, медицині, 
економіці, соціальних явищах. Важливими питаннями є дослідження стійкості, її втрати чи 
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переходу системи з одного стану в інший. У межах відведеного часу курс охоплює коло питань, 
що вивчаються в сучасній теорії динамічних систем.   

Мета курсу: набуття студентами знань і навиків дослідження динамічних систем, які є 
математичними моделями різноманітних явищ і процесів, що відбуваються у природі, науці та 
техніці. Вивчення курсу включає засвоєння фундаментальних понять і методів, які 
використовуються при побудові фазових і параметричних портретів автономних і неавтономних 
динамічних систем. 

Студент повинен знати: основні поняття теорії і методів динамічних систем, технологію 
математичного моделювання від постановки задачі, вибору факторів, побудови математичної 
моделі та її дослідження до комп’ютерного моделювання й аналізу результатів. 

Студент повинен вміти: будувати фазові портрети одновимірних і двовимірних 
динамічних систем, досліджувати біфуркації потоків, застосовувати асимптотичний метод 
Крилова – Боголюбова. Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, здати лабораторні 
роботи, написати модульні залікові роботи. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Динамічні системи. Основні означення, приклади, властивості і біфуркації» 

 
НЕ 1.1. Класифікація динамічних систем. 

Потокові системи і відображення. Дисипативні і консервативні системи, характер ево-люції 
хмари точок у фазовому просторі. Атрактори. Размірність фазового простору, ріст многовиду і 
складності атракторів при її збільшенні. Найпростійші приклади дискретних відображень: 
ланцюжок опорів і біологична популяція. Метод перетинів Пуанкаре.Про взаємозвязок потоків і 
відображень. Обернені і необернені відображення. Автономні і неавтономні динамічні системи. 
Вигляд перетинів Пуанкаре для неавтономних систем. 
 
НЕ 1.2 Приклади динамічних систем. 

Про мотивацію введення у розгляд динамічних систем у нелінійній динаміці. Кінетичне 
рівняння і закон відповідних станів. Брюсселятор. Поняття про коливні хімічні реакції. 
Орегонатор. Система Реслера як штучна модель хімічної кінетики. Прискорення Фермі і задачі із 
співударами. Модель Улама. Модель Заславського і Чірікова (кулька на вібруючому столі), 
побудова дискретного відображення у припущенні малості амплітуди коливань, його 
дисипативності та оберненості. Система із в’язким тертям під імпульсною дією, відображення 
типу Ено і відображення Ено, їх дисипативність і оберненість. Логістичне відображення, кубічне 
відображення, їх необерненість. Генератор релаксаційних коливань із регульованим рівнем зриву. 
Відображення кола, зображення його динаміки на обмеженому  участку ітераційної діаграми.  
НЕ 1.3. Найпростіші біфуркації потоків.  

Звязок теорії біфуркації і теорії катастроф у випадку одновимірних систем. Класифікація 
біфуркацій за коразмірністю. Біфуркація сідло-вузол. Транскритична біфуркація. Біфуркація 
«вилка». Зв’язок різних біфуркаційних діаграм при двопараметричному анна-лізі. Субкритична і 
суперкритична форми біфуркацій 
 
НЕ 1.4. Біфуркації одновимірних потоків у двовимірних системах. 

Нетривіальність проблеми. Консервативний осцилятор в околі  точок катастроф. Залеж-ість 
частоти від параметрів і феномен зм’якшення мод. Фізичні приклади. Степеневі закони в околі 
точок катастроф. Випадок дисипативного осцилятора. Перетворення фокусів у вузли в околі точок 
катастроф, або чому неможлива біфуркація "сідло-фокус". Сповільнення часу й універсальність 
біфуркації. Фазові портрети біфуркацій одно-вимірних потоків у двовимірних системах. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Асимптотичні методи нелінійної механіки» 
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НЕ 2.1. Асимптотичні розв’язки математичних моделей, що описуються диферен-ціальним 
рівнянням другого порядку з малим параметром. 

Малі коливання математичного маятника. Математична модель з малим параметром. 
Метод Пуанкаре побудови асимптотичного розв’язку диференціального рівняння x′′ + ϖ2x = 
f(x,x′). Секулярні складові.   
 
НЕ 2.2. Метод Крилова – Боголюбова. 

Схема асимптотичного методу Крилова – Боголюбова для диференціального рівняння x′′ + 
ϖ2x = f(x,x′). Поняття першого, покращеного першого і n-го наближень. Побудова першого, 
покращеного першого і другого наближень асимптотичним методом Крилова – Боголюбова. 
Побудова асимптотичних наближень для конкретних моделей. 
 
НЕ 2.3. Метод усереднення. 

Зведення диференціального рівняння x′′ + ϖ2x = εf(x,x′) до системи рівнянь відносно 
амплітуди і фази. Асимптотичний метод Крилова – Боголюбова і метод усереднення. 
Обгрунтування методу усередненя на скінченному часовому відрізку. Метод  усереднення в 
системах з повільними і швидкими змінними. Багаточастотні системи. Резонанс частот і проблема 
обгрунтування методу усередненя для багаточастотних систем.   
 
НЕ 2.4. Метод усереднення для динамічних систем із запізненням. 

Резонансні коливні системи із запізненням. Обгрунтування методу усередненя для 
багаточастотних систем із запізненням. Вплив запізнення на відхилення розв’язків точної і 
усередненої систем. 
 

Основна література до дисципліни 
 

1. Т.Постон, И.Стюарт. Теория катастроф и ее приложения. М.: Мир, 1980. –  608 с. 
2. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных 

колебаний.- М.: Наука, 1974. – 504 с. 
3. Митропольский Ю.А. Метод усреднения в нелинейной механике. – К.:Наук. думка, 1971. –  

440 с. 
4. Найфэ А. Введение в методы возмущений. – М. – Мир, 1984. – 535с. 
5. Самойленко А.М., Петришин Р.І. Багаточастотні коливання нелінійних систем. – К.: Ін-т 

математики НАН України, 1998. – 340 с. 
6. Шарковский А.Н., Майстренко Ю.Л., Романенко Е.Ю., Разностные уравнения и их 

приложения. – К.: Наукова думка, 1986. . – 354 с. 
7. Шустер Г., Детерминированный хаос: Введение. – М.: Мир, 1988. – 280 с. 
8. Кроновер Р.М., Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. – Москва: 

Постмаркет, 2002. . – 448 с. 
9. Брур Х.В., Дюмортье Ф., Стрин ван С., Такенс Ф., Структуры в динамике. Конечномерные 

детерминированные системы. – Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. 
– 342 с. 

10. Томпсон Дж. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике  
 

„МЕРЕЖНІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ” 
135 год. (3 кредити) 

Мета викладання дисципліни: опанування студентом фундаментальних 
концепцій і практичних рішень, що лежать в основі сучасних мережних операційних 
систем.  

Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів:  

Мережні операційні системи. Основні характеристики. Встановлення кількох 
операційних систем на один ПК. Основні команди ОС Linux. Робота із файловими 
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системами. Налаштування мережі. Служба імен доменів. Використання протоколу FTP 
та SMB для обміну файлами. Web-сервер Apache. X-сервери Linux Xfree86 та XOrg. 

Завдання вивчення дисципліни:  навчити студентів вільно оперувати основними 
поняттями сучасних мережних операційних систем та застосовувати набуті знання на 
практиці.  

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у 
результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття з програмного 
матеріалу даного курсу;  вміти використовувати вивчений матеріал при вирішенні 
конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Рекомендований рівень попередньої підготовки – володіння комп'ютером і його 
внутрішньою будовою на рівні користувача, знання алгоритмічної мови Сі та принципів 
функціонування операційних систем.  

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр 
Шифр та назва напряму (спеціальності): 0802 – Прикладна математика,  (6.040301  – 

Прикладна математика). 
Семестри, в яких читається курс: 8. 
Кількість кредитів – 3. 
Загальна кількість годин – 108 год. 
Кількість годин на тиждень:  3 год. (1 лекц., 2 лаб.). 
Восьмий семестр: 108 годин – 13 годин лекцій, 26 годин лабораторних занять, 69 

годин самостійної роботи. 
Дисципліна напрямку професійно-орієнтовані дисципліни. 
Читається в ІІ семестрі. 
Відведено: ІІ семестр: на лекції – 13 год., лабораторні – 26 год. 
Вид підсумкового контролю: ІІ семестр – екзамен. 

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 « Мережні операційні системи. Встановлення кількох операційних систем на один ПК. 
Налаштування мережі. » 

 
НЕ 1.1. Мережні операційні системи. Основні характеристики. Встановлення кількох 
операційних систем на один ПК. Основні команди ОС Linux. Робота із файловими 
системами.  

Вступ. Загальна характеристика, основні переваги та недоліки мережевих можливостей ОС 
класів Windows 9x/NT та Linux. Пристрої, диски, файлові системи. Фізичні та логічні диски. 
Первинний та розширений розділ. Активний та прихований розділ. Конфігурування жорсткого та 
гнучкого дисків. Зміна розмірів, розміщення на фізичному диску, типу файлових систем логічних 
дисків. Завантажувальний запис MBR та первинного розділу. Завантажувальник ОС. Інсталяція 
кількох незалежних ОС на один фізичний пристрій. Основні команди ОС Linux. Створення 
завантажувальних дискет PQ Partition Magic. Створення логічних розділів на фізичному диску для 
встановлення другої операційної системи (на прикладі ОС Linux). Підготування завантажувальної 
дискети для встановлення ОС із вінчестера. Команди для роботи із файловою системою. 
Форматування дискет та створення файлових систем на їх основі. Робота із процесами в ОС Linux. 
Файловий менеджер Midnight Commander (mc). Виконання завдань на віддаленому ПК 
(використовуючи сеанс Telnet або SSH у Putty). Коректне завершення роботи із локальним та 
віддаленим ПК. 
НЕ 1.2. Налаштування мережі. Служба імен доменів. Налаштування мережі в ОС Linux та 
Windows 9x/NT. 
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Управління мережею TCP/IP: IP–адреса, маска мережі, маршрутизація. Налаштування 
мережі в ОС Windows: протокол, клієнт, служба. Налаштування мережі в ОС Linux: основні 
конфігураційні файли, настройка мережевих інтерфейсів, управління таблицею маршрутизації, 
утиліти для пошуку несправностей та тестування мережі.Основні терміни та поняття DNS. 
Стандарт BIND. Відмінності між DNS – клієнтом та DNS – сервером. Програмне забезпечення для 
роботи із DNS в ОС Linux. Налаштування DNS – клієнта. Налаштування DNS – сервера. 
Узгодження прямої та зворотної зони. Конфігураційні файли primary та caching - only DNS – 
серверів. Налаштування мережі в ОС Linux. Файли конфігурації мережі в ОС Linux. Налаштування 
мережевих інтерфейсів хоста – утиліта ifconfig. Керування таблицею маршрутизації (утиліта 
route). Перевірка стану мережі – netstat. Утиліти пошуку несправностей в роботі мережі 
TCP/IP (ping, traceroute). Налаштування мережі в ОС Windows 9x/NT (клієнт, служба, 
протокол). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
« Сервери FTP, Samba, Apache, XFree86/XOrg.» 

 
НЕ 2.1. Використання протоколу FTP та SMB для обміну файлами. 

Протокол FTP. FTP - клієнт та FTP - сервер. Аутентифікація користувачів. Робота клієнтів 
на різних платформах. Шифрування. Анонімний доступ до даних. Основні FTP – клієнти та FTP – 
сервери для ОС Windows та Linux. Протокол SMB/CIFS. Реалізації у ОС Windows та Linux. 
Налаштування та використання сервера Samba. Організація файлового сервера за допомогою 
Samba. Основні команди для роботи з FTP – сесією стандартними засобами ОС Windows та Linux 
(команда ftp). Налаштування FTP – клієнта. Налаштування FTP – сервера. Встановлення пакету 
Samba. Налаштування Samba-сервера. Використання ресурсів Samba. 
НЕ 2.2. Web-сервери Apache та Internet Information Services.  

Web – сервер Apache. Налаштування основних функцій: конфігураційні файли, способи 
запуску сервера, опції загального призначення, опис каталогів, завантаження модулів Apache. 
Основні характеристики Web – сервера IIS, його порівняння із Apache. Встановлення необхідних 
rpm-пакунків для роботи Apache-сервера. Налаштування та перевірка файла httpd.conf. Розміщення 
на веб-серевері тестової сторінки. Перевірка доступності сторінки у локальній мережі. Створення 
ресурсу із обмеженим доступом (використовуючи файл .htaccess). Перевірка доступу до ресурсу із 
локальної мережі. 
НЕ 2.3. X-сервер Linux XFree86/Xorg. X-сервер Linux XFree86. Х-термінали. 

XFree86 та його складові частини. Робота відео системи комп‘ютера. Конфігурування Х – 
сервера. Запуск системи X Window. Вибір та налаштування менеджера вікон. Графічне 
середовище KDE. Х –термінали як засіб віддаленої роботи із ПК. Аналоги для ОС Windows 
Налаштування X-сервера та X-клієнта. Організація роботи через локальну мережу. Під‘єднання до 
робочого столу віддаленого ПК. Ознайомлення із можливостями графічного середовища KDE. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
11. Колисниченко Д.Н.  Linux – сервер своими руками. Полное руководство. – СПб: Наука и 

Техника, 2008. – 624 стр. с ил. 
12. Костромин В.А. Самоучитель Linux для пользователя. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003. – 

672 с.: ил. 
13. Сивер Э., Спейнауер С., Фиггинс С., Хекман Д. Linux. Справочник. – Пер. с англ. – СПб: 

Символ – Плюс, 2001. – 912 с., ил. 
14. Болл Билл, Питтс Дэвид. Red Hat Linux 7.x. Энциклопедия пользователя: Пер. с англ. – 

СПб: ООО “ДиаСофтЮП”, 2002. – 880 с.   
15. Смит, Родерик, В. Сетевые средства Linux.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 

2003. – 672 с.: ил.  
16. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – 

СПб.: Питер, 2001. – 672 с.: ил. 
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17. М.В. Кульгин. Компьютерные сети. Практика построения. Для профессионалов. 2-е изд. – 
СПб, 2003. – 462с.: ил. 

18. Хелеби, Сэм, Мак-Ферсон, Денни. Принципы маршрутизации в Internet, 2-е издание.: Пер. с 
англ. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 448 с.: ил.  

19. Коварт, Роберт, Книттель, Брайан. Использование Microsoft Windows 2000 Professional. 
Специальное издание.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 
912с.: ил.  

20. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Издательский дом Питер, 
2002. 
 

 «МОВА ПРОГРАМУВАННЯ JAVA» 
108 год. (3 кредити) 

 
 JAVA – це повноцінна мова програмування. Привабливість мови Java визначається її 
об’єктно-орієнтованою філософією, розвинутими засобами створення додатків, мобільністю коду 
і, найголовніше, здатністю Java-програм виконуватися на будь-яких комп'ютерних платформах. 
Java-інтерпретатори, вмонтовані в Web-браузери забезпечують досить високий рівень безпеки, не 
дозволяючи такій Java-програмі виконувати процедури, що можуть загрожувати цілісності даних, 
які зберігаються на локальному комп'ютері. Мовою Java можуть бути написані додатки, 
виконувані як на локальному, так і на віддаленому комп'ютері. Java-аплети можуть виконувати 
найрізноманітніші дії і є прекрасним засобом розширення можливостей Web-браузера і Web-
технологій в цілому. 
 Мета курсу: студенти повинні опанувати мову програмування Java та отримати навички 
практичного створення програм мовою Java. 
 Студент повинен знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного 
курсу. 
 Студент повинен вміти: використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні 
конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати всі лабораторні роботи по 
практичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи мови програмування Java» 

 
НЕ 1.1. Основи програмування мовою Java 
 Призначення мови Java. Структура пакету Java 2 SDK. Прості типи даних. Приведення 
типів. Оператори циклів. Функції. Перевантаження функцій. 
 
НЕ 1.2.  Синтаксис мови Java 
 Принципи об’єктно-зорієнтованого програмування. Класи. Інкапсуляція. Спеціальні методи 
класу. Наслідування. Типи доступу. Статичні поля і методи. Поліморфізм. Інтерфейсні класи. 
Виключення. Потоки в Java. Документування Java-програми. Розробка пакетів. Файлове 
введення/виведення даних. Пакет IO. 
 
НЕ 1.3. Об'єктно-орієнтований підхід до створення Java-програм 
 Оголошення класів. Специфікатори доступу. Використання ключових слів this та super. 
Конструктори класів та метод finalize(). Внутрішні класи (класи-члени, локальні класи, анонімні 
класи). Похідні класи та динамічна диспетчеризація методів. Інтерфейси та їх використання. 
Особливості створення пакетів. 
 
НЕ 1.4. Обробка виключних ситуацій 
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 Основні принципи обробки виключних ситуацій. Типи виключних ситуацій. Генерація та 
перехоплення виключень. Стек викликів. Вбудовані виключні ситуації та створення власних 
класів виключних ситуацій. 

 
 
НЕ 1.5. Багатопоточне програмування 
 Модель потоку Java і його властивості. Створення потоку шляхом реалізації інтерфейсу 
Runnable. Розширення класу Thread. Тіло потоку та його стан (життєвий цикл потоку). Пріорітети 
потоків. Потоки-демони. Багатопоточні програми. Синхронізація та взаємне блокування. 

 
НЕ 1.6. Пакет java.lang 
 Основні класи та інтерфейси пакету. Обробка рядків. Класи String та StringBuffer, їх 
відмінності та методи. Упаковщики простих типів. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Використання Java» 

 
НЕ 2.1. Графічні інтерфейси користувача 
 Створення графічного інтерфейсу за допомогою класів пакету AWT. Компонування. 
Обробка подій. Створення графічного інтерфейсу за допомогою класів пакету Swing. 
 
НЕ 2.2. Аплети 
 Відомості про аплети. Структура аплету. Створення аплету. 
 
НЕ 2.3. Мережеві можливості 
 Пакет NET.  Створення програми, що використовує клієнт-серверну взаємодію. 
 
НЕ 2.4. Доступ до баз даних 
 Основні відомості про бази даних. Створення БД формату Access.  Пакет SQL. СУБД JDBC. 
 
НЕ 2.5. Технологія JavaBeans 
 Основи технології JavaBeans. Створення компонента JavaBean.  Огляд технологій RMI та 
CORBA. 
 
НЕ 2.6. Колекції 
 Інтерфейси пов’язані з колекціями. Абстрактні класи для роботи з колекціями. Конкретні 
класи колекцій  Клас Collections. Інтерфейс Comparator Клас Arrays. 
 
НЕ 2.7. Засоби візуального програмування (IDE) на Java 
 Комерційні IDE. Характерні особливості пакетів-лідерів. Створення демонстраційних 
аплетів і застосувань.  

 
Основна література до дисципліни: 

 
1. Брюс Эккель. Философия Java. Библиотека программиста. 3-е издание. – С-Пб.: Питер. 2003. – 

976с. 
The Java Language Specification http://java.sun.com 

 
«КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»  

108 год. (4,5 кредити) 
 

Курс «Комп’ютерні мережі» є складовою частиною вивчення основних методів та засобів 
інформаційних технологій. Він дає можливість засвоїти принципи роботи із сучасними засобами 
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комп‘ютерної техніки та програмним забезпеченням для подальшого їх використання в 
професійній діяльності. 
 

Мета курсу: формування у студентів знань з теорії та технологій побудови мереж ЕОМ, 
розгляд питання проектування, побудови й супроводження комп’ютерних мереж. Деяку увагу 
приділено питанням захисту інформації в локальних і глобальних комп’ютерних мережах. 
 Студент повинен знати: основні поняття мережевих технологій; модель OSI; топології 
мереж; сучасні стеки протоколів; протоколи рівня додатків (служби), що використовуються у 
мережі Intenet; принципи функціювання технологій Клієнт-Сервер.  
 

 Студент повинен вміти: проектувати архітектуру середньої (за розміром) локальної мережі, 
використовувати мережеві можливості сучасних ОС, налагоджувати.  

 
 Студенти повинні опанувати відповідний теоретичний матеріал, що включає в себе основні 
способи доступу до середовища передачі та моделі комунікації. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Загальні відомості щодо архітектури мереж» 

 
НЕ 1.1. Базові поняття і визначення курсу 
  Вступ. Класифікація мереж. Введення в системи телеобробки даних.Історія магістральних 
мереж передачі даних. 
 
НЕ 1.2. Технології локальних мереж  

Основні способи доступу до середовища передачі.  Історія і розвиток Ethernet.  ARCnet. 
Token Ring. Класичний приклад передачі маркера. Локальна мережа на оптоволокні. АТМ як 
універсальна технологія передачі даних . 
 
НЕ 1.3. Електричне середовище передачі даних 
 Мережі на основі коаксіального кабелю. Віта пара.  
 
НЕ 1.4. Оптичне та безпровідне середовище передачі даних 

Фізичні параметри оптичних волокон. Одномодові та багатомодові оптичні волокна. 
Різновиди оптоволоконних кабелів. Види і типи роз'ємів. Конструкційні елементи (шафи і муфти). 
Системи радіозв’язку. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Моделі комунікації » 
 

НЕ 2.1. Мережеві протоколи 
Фізичний рівень.  Приєднання до фізичного середовища (PMA).  Комутований Ethernet.  

Канальний рівень.  Мережевий рівень.  Міжмережевий протокол повідомлень, що управляють 
(ICMP).  
 
НЕ 2.2. Пристрої об’єднання мереж 

Повторювачі і концентратори. Мости. Маршрутизатори. Комутатори. Технічні параметри 
комутаторів. Комутатори 3-го рівня. 
  
НЕ 2.3. Відладка мережі 

Команда ping. Одержання інформації про стан мережі: команда netstat. Відслідковування IP-
пакетів: команда traceroute. Текучий контроль трафіка: tcpdump, etherfind, snoop. Перевірка 
адресних відповідностей та керування ними: команда arp. 
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НЕ 2.4. Безпека в локальних мережах 

Уразливі точки мереж Ethernet. Способи створення віртуальних з'єднань. "Локальні" 
віртуальні з'єднання. "Телекомунікаційні" способи створення віртуальних з'єднань.  Порівняння 
"локального" і "телекомунікаційного" методу. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
1. Стандарты по локальным вычислительным сетям: Справочник. В. К. Щер-бо, В. М. 

Киреичев, С. И. Самойленко; под ред. С. И. Самойленко. — М.: Радио и связь, 1990. 
2. Практическая передача данных: Модемы, сети и протоколы. Ф, Дженнингс; перев. с англ. 

— М.: Мир, 1989. 
3. Сети ЭВМ: протоколы стандарты, интерфейсы. Ю. Блэк; перев. с англ. — М.: Мир, 1990. 
4. Fast Ethernet. Л. Куинн, Р. Рассел. - BHV-Киев, 1998. 
5. Коммутация и маршрутизация IP/IPX трафика. М. В. Кульгин, АйТи. — М.: Компьютер-

пресс, 1998. 
6. Волоконная оптика в локальных и корпоративных сетях связи. А. Б. Семенов, АйТи. — М.: 

Компьютер-пресс, 1998. 
7. Протоколы Internet. С. Золотов. — СПб.: BHV — Санкт-Петербург, 1998. 
8. Персональные компьютеры в сетях TCP/IP. Крейг Хант; перев. с англ. — BHV— Киев, 

1997. 
 

 
 «МОВА ПРОГРАМУВАННЯ С/C++» 

144 год. (6 кредитів) 
 

У курсі вивчаються основні синтаксичні конструкції мови програмування С, які 

відповідають стандарту ANSI (American National Standards Institute). Тут дається однозначне і 

машинно-незалежне визначення мови С, яке підтримується всіма платформами. 

Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними знаннями синтаксису і 
семантики мови С.  

Студент повинен знати, як використовувати основні конструкції мови С для 
програмування  типових алгоритмів.  

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до написання програм, які 
пропонуються як у завданнях лабораторних робіт даного курсу,  так і в процесі подальшого 
навчання. 

 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, написати програми, виконати 
модульні контрольні роботи, здати екзамен. 
 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 
«Основні синтаксичні конструкції мови С»  

 
НЕ 1.1.      Елементи мови С. 
Загальна характеристика мови програмування С. Основні елементи мови С. Константи. 
Ідентифікатори. Ключові слова. Коментарі. Структура програми. Етапи проходження програми. 
Категорії типів даних. Опис даних. Діапазони даних. Введення/виведення даних (функції printf(), 
scanf()). Специфікації перетворення, модифікатори. 
НЕ 1.2.      Операції та оператори. 
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Операнди й операції. Арифметичні операції і операції присвоєння Операції заперечення і 
доповнення. Операції розадресації й  знаходження адреси. Операція sizeof. Перетворення при 
обчисленні виразів. Адитивні операції. Операції зсуву. Порозрядні операції. Логічні операції. 
Умовна операція. Операції збільшення і зменшення. Пріоритети операцій і порядок обчислень. 
Перетворення типів. Порожній оператор. Складений оператор. Оператор if. Оператор switch. 
Оператор break. Оператор for. Оператор while. Оператор do while. Оператор continue. Оператор 
return. Оператор goto. 
НЕ 1.3. Функції і класи пам’яті. 
Визначення і виклик функцій. Загальні відимості. Опис типів функції. Передача параметрів 
функції main. Рекурсивні функції. Бібліотечні функцій Turbo C. Прототипи функцій. Час життя й 
область видимості програмних об'єктів. Ініціалізація глобальних і локальних змінних. Класи 
пам’яті. Автоматичні, регістрові, статичні і зовнішні змінні. 
НЕ 1.4. Масиви. 
Опис масивів та їх ініціалізація. Багатовимірні масиви. Розміщення елементів масивів у пам’яті. 
Передача масивів у функцію. 
НЕ 1.5. Робота з рядками. Опис та ініціалізація  символьних рядків. Функції введення і виведення  
рядків. Інші функції роботи з рядками. Перевірка і перетворення символів і символьних рядків. 
Типові задачі з рядками. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 
«Розширені можливості програмування мовою С» 

 
НЕ 2.1. Динамічний розподіл пам’яті. 
Операція &. Вказівники. Адресна арифметика. Операція непрямої адресації. Функції динамічного 
розподілу пам’яті. Методи доступу до елементів масивів. Вказівники на багатовимірні масиви. 
Вказівники на структури. Операції з вказівниками. Масиви вказівників. Динамічне розміщення 
масивів. Динамічні структури даних. Послідовне і зв’язане зберігання списків. Основні функції 
для роботи  з чергами, стеками, списками.  
НЕ 2.2. Структуровані типи даних. 
Опис та ініціалізація структури. Масиви структур. Вказівники на структуру. Передача структур 
функціям. Операції над структурами. Об’єднання. Поля бітів. Засіб позначення типу typedef. Тип 
перерахування enum. 
НЕ 2.3. Робота з файлами 
Функції вводу/виводу потоку. Текстові потоки, двійкові потоки. Відкриття і закриття файла. 
Робота з файлами (ввід/вивід символа, рядка, форматований  ввід/вивід). Функції вводу/виводу 
нижнього рівня (відкриття,  закриття файла, функції вводу/виводу ). Ввід/вивід консолі та порту 
НЕ 2.4. Графіка. Відеорежими. Системи координат екрану. Символьна і растрова графіка в мові 
C. Ініціалізація графіки. Управління кольорами. Основні графічні функції. Малювання пікселя, 
відрізка, прямокутника, кола. 
НЕ 2.5. Додаткові можливості. 
Директиви препроцесора. Включення файлу. Макрозасоби. Умовна компіляція. Умовне виконання 
директив препроцесора. Формальні параметри функції main. Функції із змінним числом 
аргументів. 

 
Основна література до дисципліни: 

1. Мова програмування С: Методичний посібник та завдання до лабораторних робіт/Укл. 
Т.М.Сопронюк, І.М. Данилюк.–  Чернівці: ЧНУ, 2007. – 72 c. 

2. Ритчи Д., Керниган Б. Язык программирования СИ. М.: Финансы и статистика, 1992.–294 с. 
3. Шилдт Г. Полный справочник по C.– 4-е изд. –М.: Вильямс, 2004. –С. 704.  
4. Кочан С. Программирование на языке Си.  – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2006. – 496 с.  
5. Гукин Д. Язык программирования Си для «чайников». – М.: Диалектика, 2006. –  352 с. 
6. Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования Си для персональных компьютеров. – 

М.:  Радио и связь, 1990. – 383 с. 
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7. Уэйт М., Прата С., Мартин Д, Язык СИ. Руководство для начинающих, М.: Мир, 1988. – 345 с. 
8. Громов Ю.Ю.,Татаренко С.И. Программирование на языке СИ: Учебное пособие. – 

Тамбов,1995.- 169 с.  
9. Проценко В.С., Чаленко П.Й., Ставровський А.Б. Техніка програмування мовою Сі. –  К.: 

Либідь, 1993. – 224 с. 
10. http://www.ziet.zhitomir.ua:8890/ 
11. http://www.intuit.ru/department/pl/c/ 

 

“СЕРВЕРНА МОВА РНР” 
108 год.(4 кредити) 

Серверна мова РНР – один із найпростіших засобів створення інтерактивних сайтів. РНР 

вбудовується у сторінку за допомогою тегів HTML. На сьогоднішній день застосування зв’язки 

PHP/MySQL – найдешевший варіант для створення динамічних веб-ресурсів, що застосовують 

бази даних для зберігання інформації. Крім того, ця зв’язка є найпоширенішою у мережі Internet, а 

тому web-додатки, написані з використанням цих засобів можна встановити майже на кожному 

web-сервері. 

1.1. Мета курсу: детальне вивчення технології створення активних Web-документів за 

допомогою PHP, а також спільне застосування PHP і MySQL для розробки високоефективних і 

інтерактивних Web-сайтів з динамічним вмістимим. 

Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів: Використання 

PHP. Технології застосування PHP. PHP і MySQL. 

1.2. Студент повинен знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу 

даного курсу. 

1.3. Студент повинен вміти: використовувати зв’язку PHP-MySQL для створення сайтів, 

що використовують бази даних. 

Вивчення дисципліни відбувається за двома змістовними модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ВИКОРИСТАННЯ PHP 

НЕ 1.1. Короткий огляд РНР 

Короткий огляд РНР. Використання PHP. Вбудовування PHP в HTML. Ідентифікатори. Типи 
змінних. Змінні користувача. Функції для роботи із змінними. Оператори. 

НЕ 1.2. Збереження й доступ до даних 

Збереження даних. Обробка файлів. Файлові функції. Блокування файлів. Завантаження даних із 
файлів. 

НЕ 1.3.  Використання масивів 

Числово-індексовані масиви. Ассоціативні масиви. Багатомірні масиви. Сортування масивів. 
Завантаження масивів із файлів. 
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НЕ 1.4. Маніпулювання стрічками і регулярні вирази 

Форматування стрічок. Стрічкові функції. Порівняння стрічок. Регулярні вирази. 

НЕ 1.5. Повторне використання коду і створення функцій 

Використання операторів require() й include(). Використання функцій в PHP. Базова структура 
функції. Параметри функції. Повернення із функції. Рекурсія. 

НЕ 1.6. Об’єктно-зорієнтоване програмування на РНР 

Створення класів, атрибутів і операцій в PHP. Створення екземплярів класу. Реалізація 
наслідування в PHP. Розробка класів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ PHP. PHP І MYSQL. 

НЕ 2.1. Взаємодія з файловою системою і сервером 

Завантаження файлів на сервер. Взаємодія з файловою системою. Функції запуску програм. 

НЕ 2.2. Використання функцій роботи з мережею і протоколами 

Огляд доступних протоколів. Відправлення і отримання почти. Застосування функцій пошуку у 
мережі. Використання FTP. Використання загальних мережевих з’єднань з допомогою біблітеки 
cURL. 

НЕ 2.3. Управління датою і часом 

Отримання дати і часу засобами PHP. Перетворення дати у форматах PHP і MySQL. Операції над 
датами. Використання календарних функцій. 

НЕ 2.4. Створення зображень 

Налагодження підтримки зображень в PHP. Створення зображень. Функції обробки зображень. 

НЕ 2.5. Управління сеансами в РНР 

Основні функціональні засоби управління сеансом. Реалізація управління простим сеансом. 
Конфігурування управління сеансом. 

НЕ 2.6. Аутентифікація з допомогою РНР і MySQL 

Ідентифікація користувачів. Реалізація контролю доступа. Базова аутентифікація. Створення 
базової аутентифікації в PHP. 

НЕ 2.7. Реалізація безпечних транзакцій в РНР і MySQL 

Забезпечення безпеки транзакцій. Забезпечення безпечного збереження даних. Використання 
шифрування в PHP. 
 

Основна література до дисципліни: 

1. Томсон Л., Веллинг Л. Разработка Web-приложений на PHP и  MySQL. – К.: Издательство 

“ДиаСофт”, 2001. – 672 с. 
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2. Фролов А. Фролов Г. Практика применения Perl, PHP, Apache и MySQL для активных 

Web-сайтов. – М.: “Русская Редакция”, 2002. – 576 с.  

3. Костаньетто Дж. и др. Профессиональное PHP програмированние. – СПб.: Символ-Плюс, 

2001. 

4. Кузнецов М. Практика создания Web-сайтов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 960 с. 

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ» 
135 год. (4 кредити) 

 
До сучасних технологій обробки даних відносяться засоби системного аналізу та 

моделювання економічної діяльності, аналізу та моделювання фінансово-економічних показників, 
сучасні методи аналізу економічної динаміки, методи моделювання та управління складними 
соціально-економічними системами й процесами, засоби проектування систем обліку економічної 
діяльності підприємств. 

Мета курсу — дати поняття про методи аналізу вимог щодо розробки проектів прикладних 
програмних; методи подання знань при концептуальному моделюванні предметних областей; 
методи експертного аналізу та оцінювання об'єктів, об'єктні моделі подання знань; вимоги до 
корпоративних інформаційних систем; застосування комп'ютерних технологій при розв'язанні 
економічних задач; основні типи систем обробки соціально-економічної інформації; 
організаційно-методологічні засади побудови та реінжинірингу комп'ютерних інформаційних 
систем; характер прийняття управлінських рішень і ступінь їхньої ефективності; інформаційні 
технології електронного офісу, електронної комерції, інформаційних сховищ з аналітичною 
обробкою даних (OLAP & Data mining). 

Студент повинен знати: методи моделювання та управління складними соціально-
економічними системами й процесами; засоби системного аналізу та моделювання економічної 
діяльності, аналізу та моделювання фінансово-економічних показників, сучасні методи аналізу 
економічної динаміки; програмні засоби проектування систем обліку економічної діяльності 
підприємств; методи моніторингу й діагностики соціально-економічних систем та їх 
функціональних складових, моделювання виробничої діяльності в умовах трансформаційної 
економіки, технологій прийняття управлінських рішень. 

Студент повинен вміти: використовувати комплекс сучасних програмних засобів для 
розв’язання задач менеджменту, маркетингу та обліку; самостійно формувати прогнозно-
аналітичну інформацію для проектування та вибору альтернатив розв’язання задач управління 
діяльністю підприємства із застосуванням універсальних засобів електронних таблиць та 
інформаційних систем фінансового менеджменту; використовувати спеціалізовані програмні 
генератори підтримки рішень з основних функцій бізнесу (фінансового менеджменту, 
інвестиційного менеджменту, маркетингу та ін.). 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Системи автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві 

НЕ 1.1. (Лекція) Методологічні принципи автоматизованої форми обліку діяльності 
підприємства. 

Поняття комп’ютерної форми обліку. Проектування та розробка АСБО. Принципи 
функціонування АСБО на підприємствах різних видів діяльності. Класифікація та вибір АСБО. 
Вступ до бухгалтерського обліку, основні поняття, відображення господарських операцій в 
бухгалтерському обліку. 

 
НЕ 1.2. (Лекція) Концепція системи «1С : Підприємство». Базові поняття системи, 

компоненти та режими роботи системи. 
Концепція системи «1С : Підприємство». Базові поняття системи 1С Компоненти системи 1С 

та основні поняття окремих компонент. Режими роботи системи 1С. 
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НЕ 1.3. (Лабораторне заняття) Використання системи «1С: Підприємство» в режимі 

користувача для наскрізного обліку господарської діяльності підприємства. Налаштування 
інтерфейсу користувача. Вивчення меню користувача системи та панелі інструментів. Заповнення 
довідників інформаційної бази. Введення документів бухгалтерського обліку, контроль за 
заповненням журналів. Формування звітної документації. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Програмування в середовищі «1С: Підприємство» 
НЕ 2.1. (Лекція) Об’єкти вбудованої мови 1С, їх використання в алгоритмах та програмах. 
Основні поняття вбудованої мови 1С. Типи даних мови 1С. Оператори мови 1С. Процедури 

та функції користувача.  Робота з об’єктом «СписокЗначений» Робота з об’єктом 
«ТаблицаЗначений» 

 
НЕ 2.2. (Лабораторне заняття) Адміністрування системи «1С: Підприємство» 
Введення користувачів системи, призначення їм прав та модифікація інтерфейсу. 

Відновлення та тестування інформаційних баз. Оновлення, архівування та завантаження 
інформаційних баз. 

 
НЕ 2.3. (Лабораторне заняття) Розробка конфігурації «1С: Кадровий облік» 
Підготовчий етап до створення конфігурації. Створення довідників. Створення документів. 

Проектування меню користувача системи. 
 
НЕ 2.4. (Лекція) Константи, довідники та документи: атрибути, модулі, методи. 
Константи: методи періодичних та глобального модуля. Довідники: атрибути, методи, модулі 

форм списку та елементів. Документи: атрибути, методи, модуль форми, документу, форми 
журналу. 

 
НЕ 2.5. (Лекція) Робота с запитами та створення звітів. 
Таблиці для вводу та виводу результатів запиту та звіту. Створення запиту. Обробка 

результату запиту. Використання конструктора запиту. 
 
НЕ 2.6. (Лабораторне заняття) Розробка та створення конфігурації «1С: Складський 

облік» 
Проектування структури об’єктів метаданих конфігурації складського обліку. Створення 

довідників. Створення документів. Побудова запиту та звіту. 
 
НЕ 2.7. (Лекція) Загальні методи компоненти «Бухгалтерські підсумки». 
Операції та проводки: атрибути, методи, модулі форми операції та журналу. Бухгалтерські 

підсумки: загальні методи. 
 
НЕ 2.8. (Лабораторне заняття) Розробка та створення конфігурації «1С: Зарплата» 
Проектування видів та груп розрахунків Створення довідників. Створення модулів обробки 

розрахунків. Створення документів. 
 
НЕ 2.9. (Лекція) Загальні методи системи 1С для роботи із зовнішніми об’єктами. 
Текст: методи обробки. Графічні об’єкти: атрибути і методи. Файлова система: методи. 

Компонента XBase. 
 
НЕ 2.10. (Лабораторне заняття) Розробка та створення конфігурації «1С: Виробництво+ 

реалізація+ кадри+ зарплата». 
Проектування плану рахунків для визначеної конфігурації. Створення довідників. Створення 

документів. Побудова звітів. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
Системи обробки економічної інформації.  

Інформаційне забезпечення системного аналізу 
НЕ 3.1. (Лекція) Поняття про процес стратегічного управління. Складові системи 

управлінського обліку. Методи моделювання систем. 
Загальні принципи управління економічними системами. Процес прийняття управлінських 

рішень за детермінованих умов, умов ризику та невизначеності. Складові системи управлінського 
обліку.  Класифікація моделей та методів моделювання. Принципи, підходи та основні етапи 
побудови математичних моделей систем. 

 
НЕ 3.2. (Лабораторне заняття) Розробка моделі проекту діяльності підприємства засобами 

програми Project Expert. 
Вивчення середовища програми Project Expert. Створення моделі проекту діяльності 

підприємства. Розрахунок фінансових показників. Розрахунок показників ефективності інвестицій. 
Аналіз чутливості та беззбитковості проекту. 

 
НЕ 3.3. (Лекція) Методи системного аналізу та прогнозування діяльності підприємства. 

Інформаційне забезпечення системного аналізу. 
Методи аналізу середовища, SWOT-аналіз. Системний аналіз ієрархії та змісту цілей 

організації. Застосування системного підходу до вирішення завдань стратегічного менеджменту. 
Методи комп’ютерного моделювання та проектування складних систем. Інформаційне 
забезпечення аналізу даних. 

 
НЕ 3.4. (Лабораторне заняття) Створення системи управлінського обліку засобами Delphi 

(Builder). 
Створення зовнішнього звіту в системі 1C. Проектування системи розрахунку фінансових 

показників діяльності підприємства засобами Delphi (Builder). Прогнозування діяльності 
підприємства. 

 
НЕ 3.5. (Лекція) Паттерни проектування інформаційних систем. 
Паттерни проектування класів/об’єктів. Архітектурні системні паттерни. Паттерни інтеграції 

корпоративних інформаційних систем. 
Основна література до дисципліни: 

1. В.Ф.Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва. «Основи інформаційних систем». -
К., КНЕУ, 1997,252с.  

2. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник/ За ред.В.С.Пономаренка,-К.: 
Вид.ц.”Академія”, 2002.-544с. 

3. Устинова Г.М. «Інформаційні системи менеджменту»,С-П., «Диа СофтЮП», 2000, 368с.  
4. A.M. Вендров. "Case-технологии. Современные методы и средства проэктирования 

информационных систем". -М Мир, 1997, 108с.  
5. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті. – Тернопіль: 

Карт-бланш, 2001. –354 с. 
6. Г.Н.Смирнова, А.А.Сорокин, Ю.Ф.Тельнов “Проектирование экономических информационных 

систем”. –М.: Финансы и статистика, 2003.-512 с. 
7. О.В.Бартеньев. 1С: Предприятие: программирование для всех. – М.: Діалог-МИФИ, 2004. – 464 

с. 
8. Магнус Я.Р., Нейдеккер Х. Матричное диффиринциальное исчисление с приложеними к 

статистике и эконометрике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 496 с. 
9. Хохлов А. Е. Автоматизированные системы бухгалтерского учета: Конспект лекций. – Пенза: 

Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2002. – 108 с: 3 ил., 8 табл., библиогр. 11 назв. 
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“ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ” 
108 год. (3 кредити) 

 
 Мета курсу: детальне вивчення основ теорії багатошарових штучних нейронних, мереж 
Хопфілда, Хемінга та Кохонена, мережі зустрічного поширення та генетичних алгоритмів. 

Студент повинен знати: різні підходи до побудови систем штучного інтелекту, основні 
принципи функціонування одношарового перцептрону, будову штучного нейрону, будову 
багатошарових штучних нейронних мереж, алгоритм зворотного поширення похибки, алгоритми 
навчання та основні принципи функціонування мереж Хопфілда, Хемінга, Кохонена, зустрічного 
поширення, алгоритми стохастичного навчання багатошарових штучних нейронних мереж, 
основні принципи функціонування генетичних алгоритмів. 

Студент повинен вміти: застосувати використовувати пакет MathLab 6.5 для створення та 
навчання штучних нейронних мереж різної архітектури, використовувати штучні нейронні мережі для 
розв’язання задач кластеризації, класифікації та прогнозування, використовувати алгоритм зворотнього 
поширення похибки, стохастичні алгоритми та генетичні алгоритми для навчання штучних нейронних 
мереж різної архітектури. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат, виконати 
лабораторні роботи та контрольну роботу по теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Системи штучного інтелекту» 

 
НЕ 1.1. Агенти та середовища 
Основні поняття теорії систем штучного інтелекту. Класифікація агентів і середовищ. Поняття 
агента як носія штучного інтелекту. Типи агентів. Підходи до моделювання агентів. Логіко-
символьний підхід. Метод „чорної скриньки”. Агенти, що самонавчаються. Персептрон 
Розенблата. Теорема про обмеженість застосування персептрона (теорема Мінського). 
Багатошарові нейронні мережі. Теорема Колмогорова-Арнольда у застосува нні до штучних 
нейронних мереж. Робота Хехт-Нільсена. Сучасне застосування штучних нейронних мереж. 
Вивчення пакету Neural Network Toolbox (середовище MathLab 6.5). 
 
НЕ 1.2. Основи штучних нейронних мереж 
 Біологічний нейрон як прототип штучного нейрону. Математична модель штучного 
нейрону. Функції активації. Одношаровий персептрон як  найпростіша модель нейронної мережі. 
Математична модель одношарового персептрону. Навчання одношарового персептрону. Теореми 
про класи задач, що може розв’язувати одношаровий персептрон. Теорема про навчання 
персептрону. Приклад навчання персептрону для задач оптичного розпізнавання. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Багатошарові штучні нейронні мережі» 

 
НЕ 2.1. Детерміновані алгоритми навчання штучних нейронних мереж 
 Багатошарові мережі. Основні твердження та властивості Архітектура, зв’язки, вибір 
функції активації. Навчання з вчителем (Зворотнє поширення помилки). Математичне 
обгрунтуваня методу. Алгоритм методу зворотнього поширення помилки. Вибір функції активації. 
Топології багатошарових нейронних мереж. 
 
НЕ 2.2. Мережі з зворотніми зв’язками. Мережа Кохонена. Мережа зустрічного поширення. 
 Мережі з зворотніми зв’язками. Рекурентні та рециркуляційні мережі. Мережа Хопфілда. 
Стійкість мережі Хопфілда у випадку симетричної матриці вагових коефіцієнтів. Стійкість мережі 
Хопфілда у випадку не симетричної матриці вагових коефіцієнтів. Мережа Хемінга. Стійкість 
мережі Хемінга. Застосування мереж Хопфілда та Хемінга. Мережа Кохонена. Особливості її 
навчання та функціонування. Застосування мережі Кохонена. 



 98

Зірки Гросберга. Мережа зустрічного поширення. Її навчання та застосування. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«Генетичні алгоритми.» 

 
НЕ 3.1. Мережі з зворотніми зв’язками. Мережа Кохонена. Мережа зустрічного поширення. 
 Основи генетичних алгоритмів. Генетичні оператори. Критерій оцінки. Застосування 
генетичних алгоритмів для навчання штучних неронних мереж. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
1. Уоссермен Ф.  Нейрокомпьютерная техника.- М: Мир, 1992.-240 с. 
2. Сотник С. Курс лекций по предмету  „Основы проектирования систем с искусственным 

интеллектом»  
3. Борисов В.В,  Круглов В.В Искусственные нейронные сети. Теория и практика.- 2-е изд., 

стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2002.-  382 с. 
4. Вороновский Г.К., и др. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы 

виртуальной реальности / Г.К. Вороновский, К.В. Махотило, С.Н. Петрашев, С.А. Сергеев.- 
М.: ОСНОВА, 1997.-112 с. 

5. Галушкин А.И. Нейрокомпьютеры. Кн. 3: Учеб. пособие для вузов/ Общая редакция 
А.И. Галушкина.- М.: ИПРЖР, 2000.-528 с. 

6. Горбань А.Н., Дунин-Барковский В.Л., Миркес Е.М. и др. Нейроинформатика.- Новосибирск: 
Наука, 1996. 

7. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта: Учеб. пособие для вузов.-М.: Изд-во 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.-352 с. 

8. Калан Р. Основные концепции нейронных сетей.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2001.-287 с. 

9. Комарцова Л.Г., Максимов А.В. Нейрокомпьютеры: Учеб. пособие для вузов.-М.: Изд-во 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.-320 с. 

10. Медведев В.С., Потемкин В.Г. Нейронные сети MathLab 6/ Под общ. 
ред. к. т. н. В.Г. Потемкина.-М: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002.-496 с. 

11. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики: Персептроны и теория механизмов мозга.- М.: Мир, 
1965.  

12. Яхъяева Г. Э.  Нечеткие множества и нейронные сети. – М: БИНОМ, 2008. 
13. Саймон Хайкин Нейронные сети: полный курс, 2-е издание. – М: Вильямс,  2006. 

 
 

“ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ”  
108 год. (3 кредити) 

 
  
 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інформації та кодування і набуття 
навичок практичного їх застосування та навички роботи з сучасним прикладним програмним 
забезпеченням. 

 Студент повинен знати: методи стиснення інформації, методи перешкодостійкого кодування 
та оцінки достовірності передачі повідомлень, математичні та інформаційні моделі сигналів та каналів 
зв'язку, принципи вимірювання кількості інформації та ентропії, методи оцінки інформаційного вмісту 
різних джерел інформації, фази перетворення інформації, базові теореми теорії інформації та 
кодування, принципи застосування положень теорії інформації та кодування в сучасних електронно-
обчислювальних системах та мережах. 
 Студент повинен вміти: застосовувати математичний апарат теорії інформації та кодування для 
вирішення практичних задач,  використовувати методи оптимального кодування для стиснення 
інформації, виконувати вибір та застосовувати методи перешкодостійкого кодування для 
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забезпечення заданої достовірності передачі повідомлень,  розробляти схеми систем передачі 
інформації із обґрунтуванням вибору функціональних складових та каналів зв'язку. 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати лабораторні роботи, 
виконати контрольну роботу по теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи теорії інформації, економне кодування» 

 
НЕ 1.1. Основні поняття теорії інформації та кодування. Інформація, ентропія, надлишковість 
 Основний зміст дисципліни. Історичний огляд розвитку засобів передавання інформації та 
кодування. Інформація однієї події. Дискретне джерело без пам’яті. Аксіоми для визначення 
кількості інформації. Визначення ентропії джерела. Розклад процедури прийняття рішень. 
Надлишковість джерела, відносна надлишковісь, функція Шенона. Комбінаторне визначення 
кількості інформації по Хартлі 
 
НЕ 1.2.Розробка програмного забезпечення алгоритмів кодування. 
 Програмування алгоритмів Шенона-Фано, Хафмена для заданого повідомлення, визначення 
основних характеристик кодування. 
 
 
НЕ 1.3. Основи економного кодування. 
  Мета стискування даних і типи систем стискування.  Коди без пам'яті. Коди Хаффмена.  
Коди з пам'яттю Кодування довжин повторень.  Диференціальне кодування. Методі  стискування з 
втратою інформації.   Кодування перетворень.  Стандарт стискування JPEG.  Коди з пам'яттю.   
Арифметичне кодування. Словарні методи кодування.  Метод Зіва-Лемпела.  Фрактальний метод.   
Рекурсивний (хвилевий) алгоритм.   Методи  стискування рухливих зображень (відео).  Методи 
стискування мовних сигналів. 
НЕ 1.4. Розробка програмного забезпечення алгоритмів економного кодування 

Програмування алгоритма Хафмена для довільного повідомлення. 
 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Основи завадостійкого кодування» 
 

НЕ 2.1. Основні принципи. Типи кодів 
 Лінійні блочні коди. Код з перевіркою на парність. Ітеративний код. Породжуюча матриця 
лінійного блочного коду. Перевірочна иатриця. Синдром і виявлення помилок. Вага і відстань  
Хемінга. Лінійні блочні коди.  
 
НЕ 2.2.  Розробка програмного забезпечення алгоритмів економного кодування 
 Розробка декодера Хафмена. Мажоритарне декодування лінійних блочних кодів. 
Декодування методом максимальної правдоподібності. 
 
НЕ 2.3. Поліноміальні коди. 

Циклічні коди. Кодування з використанням циклічних кодів. Обчислення синдрома і 
виправлення помилок в циклічних кодах. Неалгебраїчні методи декодування циклічних кодів. 
 
НЕ 2.4.  Розробка програмного забезпечення алгоритмів завадостійкого кодування 

Програмування декодуючої схеми для (7,4)-кода Хемінга. 
 
НЕ 2.5. Згортальні коди. 

Кодування з використанням згортальних кодів. Синдромне декодування  згортальних кодів. 
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НЕ 2.6. Криптографічне кодування 
Основи теорії захисту інформації. Симетричні криптосистеми. Несиметричні криптосхеми, 
електронний підпис, стандарт шифрування. 
 
НЕ 2.7. Розробка програмного забезпечення алгоритмів завадостійкого кодування 

Програмування декодуючої схеми для (7,4)-кода Хемінга 
 
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Нікольський  Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. – К.: Видавнича 
група  BHV. – 2007. – 368 с.:іл. 

2. Вернер М. Основы кодирования. Учебник для ВУЗов. – М.: Техносфера. – 2004. – 288с. 
3. Бондарев Б. М., Піза Д. М. Основи теорії передачі інформації. — Запоріжжя: Видавництво 

ЗНТУ, 2004. — 108 с. 
4. В.И. Шульгин. Основы теории передачи информации.  Ч. I. Экономное кодирование. -  

Учеб. пособие. – Харьков: Нац.  аэрокосм.  ун-т « Харьк. авиац. ин-т » , 2003. -  102 с. 
5. В.И. Шульгин. Основы теории передачи информации.Ч.2. Помехоустойчивое 

кодирование. -  Учеб. пособие. – Харьков: Нац.  аэрокосм.  ун-т « Харьк. авиац. ин-т » , 2003. -  
87с.    

6. Лидовский В.В. Теория информации. Учебное пособие.- М.: Компания Спутник+, -2004. -
111с.  

7. Фельзер М. С, Ситник О. Г. Теорія інформації. — К.: НАУ, 2006. — 55 с. 
8. Жураковський Ю.П. Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: Підручник. -К.: Вища 

шк., 2001. - 255 с. 
9. Жураковський Ю. IL, Гніліцький В. В. Теорія інформації та кодування в задачах. — 

Житомир: ЖІТІ, 2002. — 230 с. 
10. Хзмминг Р. Теория информации и кодирования. М.: Радно и связь, 1983. — 176с. 
11. Іносов С. В. Теорія інформації: Конспект лекцій. — К.: КНУБА, 2002. — 20 с. 
12. Кожевников В. JL, Кожевников А. В. Основи збирання, обробки і передачі інформації. 

Теоретичні основи. — Д.: НГУ, 2005. — 108 с. 
13. Партико 3. В. Образна концепція теорії інформації. — Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2001. — 133 с. 
 

«МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРИРОДНИЧИХ ПРОЦЕСІВ» 
108 год. (4 кредити) 

 
 У підготовці спеціалістів з прикладної математики важливу роль відіграють дисципліни, в 
яких розв’язуються конкретні задачі практики з використанням ЕОМ. Даний курс присвячений 
моделюванню фізичних процесів, які приводять до задач мат фізики. При цьому використовується 
інтегро-інтерполяційний метод, який є досить загальним способом побудови різницевих схем для 
стаціонарних і нестаціонарних задач з однією чи декількома просторовими змінними для лінійних 
і нелінійних рівнянь. Цим методом можна отримати збіжні схеми у випадку розривних 
коефіцієнтів. 
 Мета курсу: студенти повинні опанувати розробку математичних моделей для конкретних 
фізичних задач та числове розв’язання на ЕОМ крайових задач, що відповідають даним фізичним 
процесам. 
 Студент повинен знати: інтегро-інтерполяційний метод побудови різницевих схем для 
лінійних і нелінійних рівнянь з неперервними та розривними коефіцієнтами, різницевий метод 
апроксимації рівняння коливання струни та задачі Діріхле для рівняння Пуассона..   
 Студент повинен вміти: розробляти математичні моделі фізичних задачі, які описують 
процеси поширення тепла в однорідних і неоднорідних середовищах, застосовувати інтегро-
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інтерполяційний метод числового розв’язання на ЕОМ крайових задач і задач спряження, що 
відповідають даним фізичним процесам та обробляти результати обчислень. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, скласти один колоквіум та виконати 
дві лабораторні роботи  відповідно по теоретичній та практичній частинах курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Моделювання деяких процесів теплопровідності» 

 
НЕ 1.1. Математичні моделі фізичних процесів 
 Фізичні постановки задач, які приводять до крайових задач для рівнянь матфізики. 
Постановки задач, які приводять до нелінійних рівнянь, до рівнянь з розривними коефіцієнтами, 
до задач з рухомою межею (задачі Стефана). Постановка задач у випадку зосередженого джерела 
тепла в окремих точках. 
 
НЕ 1.2. Застосування інтегро-інтерполяційного методу до розв’язання квазілінійного 
рівняння теплопровідності у випадку однорідного середовища 

Ідея інтегро-інтерполяційного методу. Побудова нелінійної та лінійних (явної і неявної) 
різницевих схем. Алгоритми реалізації їх на ЕОМ. Порівняльна характеристика різницевих схем.  
 
НЕ 1.3. Моделювання процесів теплопровідності у випадку неоднорідного середовища 

Математична постановка задачі. Виведення нелінійної та лінійних різницевих схем для 
квазілінійного рівняння теплопровідності з розривними коефіцієнтами.  
 
НЕ 1.4. Моделювання процесів теплопровідності у випадку зосередженого джерела тепла 
 Математична постановка задачі. Виведення нелінійної та лінійних різницевих схем. 
Методика їх реалізації на ЕОМ. 

 
НЕ 1.5. Апроксимація крайових умов 
 Виведення різницевих схем (нелінійної та лінінйих) у випадку задання теплових потоків на 
краях стержня. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Моделювання деяких коливних  процесів» 

 
НЕ 2.1.  Моделювання коливання необмеженої струни 
 Математична модель рівняння коливання необмеженої струни. Різницева апроксимація. 
Порядок апроксимації, стійкість і збіжність.  
 
НЕ 2.2. Моделювання коливання обмеженої струни 
 Математична модель рівняння коливання обмеженої струни. Крайові умови першого, 
другого та третього роду. Різницева апроксимація. Явні і неявні різницеві схеми. Порядок 
апроксимації, стійкість і збіжність.  
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Самарский А.А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1977. – 654 с. 
2. Тихонов А.Н., Самарський А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1977. – 

735 с. 
3. Трифонов М.П., Пасхин Е.Н. Практикум работы на ЭВМ. – М.: Наука, 1982. – 286 с. 
4. Методические указания к лабораторным работам по численному решению краевых задач 

для уравнений матфизики (для студентов специальности прикладная математика). / Сост.: 
Бортей М.С., Дринь М.М. – Черновцы: ЧГУ, 1988. – 30 с. 
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5. Методические указания по практикуму на ЭВМ (для студентов специальности прикладная 
математика). / Сост.: Бигун Я.И., Бортей М.С., Черевко И.М. – Черновцы: ЧГУ, 1987. – 40 с. 

 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ» 

135 годин (4 кредити) 
Мета викладання дисципліни: Мова програмування Java, яка складає основу Java-

платформи є розповсюдженою мовою індустріального програмування. Вона має широке 
застосування у різноманітних галузях програмування - починаючи від програмування web-
додатків і закінчуючи розробкою програм для мобільних пристроїв. Опанування мови 
програмування Java відкриває перспективи для застосування усього спектру технологій Java 
платформи.  Метою  та завданням дисципліни є – вивчення мови програмування Java як основи 
для подальшого освоєння засобів, концепцій та технологій Java платформи. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні 
теоретичні і практичні принципи побудови програм мовою програмування Java; уміння 
застосовувати мову програмування Java для розробки об’єктно-зорієнтованих додатків та додатків 
з графічним інтерфейсом користувача. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Вступ до мови програмування Java 1» 

 
НЕ 1.1. Історія виникнення та розвитку мови Java. Об’єктно-зорієнтоване 

програмування як базова парадигма мови Java. 
Історія створення мови. Розвиток та поширення мови Java.  
Методологія об’єктно-зорієнтованого програмування. Об’єкти. Класи. Типи зв’язків між 

класами. Переваги та недоліки ОЗП. 
НЕ 1.2. Лексика мови. Типи даних.  
Лексична структура Java програм. Типи лексем та їхні характеристики. Властивості 

операторів.  
Типи даних: примітивні та об’єктні. Оголошення змінних. Властивості примітивних типів. 

Властивості посилальних типів. Особливі класи: Object, Class, String. 
НЕ 1.3. Структура програми. Структура та оголошення класів. 
Імена. Пакети. Одиниці компіляції. Області видимості імен. 
Модифікатори доступу. Оголошення класів. Додаткові властивості класів.  
НЕ 1.4. Перетворення типів. Об’єктна модуль Java. 
Види перетворень типів. Застосування перетворень типів. Тип змінної та її значення. 
Статичні елементи. Ключові слова this та super. Абстрактні методи та класи. Інтерфейси: 

оголошення, реалізація, застосування. Поліморфізм. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Вступ до мови програмування Java 2» 

 
НЕ 2.1. Масиви. Оператори та структура коду. 
Масиви як тип даних в Java. Робота з масивами: оголошення, ініціалізація, багатовимірні 

масиви, клас масиву. Перетворення типів для масивів. Клонування.  
Керування перебігом програми. Нормальне та перерване виконання операторів. Блоки та 

локальні змінні. Порожній оператор. Мітки. Оператор розгалуження. Оператор вибору. Оператори 
циклів. Оператори break та continue. Іменовані блоки. Оператор return. Оператор synchronized.  

Модель обробки помилок в Java. Причини виникнення помилок. Обробка виняткових 
ситуацій. Використання оператора throw. Типи виняткових ситуацій. Створення власних типів 
виняткових ситуацій. Пере визначення методів виняткових ситуацій. 

НЕ 2.2. Потоки виконання та синхронізація. 
Мультипоточна архітектура. Базові класи для роботи з потоками. Синхронізація потоків. 
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Спеціальні методи класу Object. 
НЕ 2.3. Стандартна бібліотека мови Java. Пакети java.lang та java.util. 
Пакет java.lang. Класи: Object, Class. Класи обгортки. Клас Math. Рядки. Системні класи. 

Класи потоків виконання. Класи виняткових ситуацій. 
Пакет java.util. Робота з датами та часом. Реалізація шаблону проектування Observer. Клас 

Properties. Інтерфейс Comparator. Клас Arrays. Клас StringTokenizer. Клас BitSet. Клас Random. 
Засоби локалізації. 

Пакет java.util. Колекції. Основні інтерфейси колекцій. Абстрактні та конкретні класи 
колекцій. Утилітний клас Collections.  

НЕ 2.4. Ввід та вивід в Java, пакет java.io. Робота з мережами, пакет java.net. 
Система вводу/виводу, потоки даних. Класи для роботи з потоками даних. Серіалізація 

даних. Класи Reader і Writer та їх потомки. Клас StreamTokenizer. Класи для роботи з файловою 
системою.  

Модель OSI. Утиліти для роботи з мережею. Класи пакету java.net. 
 

Література до дисципліни: 
 

ОСНОВНА 
2. Брюс Эккель Философия Java. Библиотека программиста. 3-е издание. - С-Пб.: Питер. 2003.- 

976с. 
3. The Java Language Specification http://java.sun.com 

 
 

“ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ” 
108 год. (4 кредити) 

 
 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ проектування виробничих систем, 
управління проектами по створенню виробу і послуги,  набуття навичок практичного їх застосування та 
навички роботи з сучасними прикладними методами проектування і прогнозування. 

• Студент повинен знати: теоретичні основи процесу прийняття рішень, предмет, методи та 
завданням проектування виробничих систем, методики вибору процесу та планування 
виробничої потужності, методики аналізу по витратах-обсягу та управління якістю, види 
проектування виробу та послуг, ознайомлення з основними методами розміщення 
потужностей та обладнання, балансування виробничих ліній, основні підходи до 
прогнозування, технології прогнозування виробничого процесу та вибору виробничої 
стратегії. 

• Студент повинен вміти: проводити послідовну розробку моделі для прийняття рішення, 
організувати вибір оптимального рішення в умовах невизначеності і ризику, проводити 
аналіз чутливості для заданої моделі прийняття рішення, проводити вибір процесу при 
проектуванні виробничих потужностей, проводити балансування виробничих ліній, 
побудувати різноманітні моделі прогнозування, класифікацію затрат на якість, 
застосовувати статистичні методи керування якістю, застосовувати методи та прийоми 
процесу удосканалення. 

•  Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з 
доповіддю на семінарі, виконати лабораторні роботи та контрольну роботу по теоретичній 
частині курсу. 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

« Прийняття рішень.  Проектування виробничих систем. Розміщення потужностей і 
обладнання » 

 
НЕ 1.1. Основи теорії прийняття рішень 
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 Моделювання, типи моделей. Детерміновані і ймовірнісні моделі. Послідовна розробка 
моделей. Моделювання на основі даних. Моделювання і прийняття рішень у реальному світі 
Причини невдалих рішень. Прийняття рішення в умовах впевненості, невизначеності і ризику. 
Очікувана вартість точної інформації. Дерево рішення. Аналіз чутливості.  
 
НЕ 1.2. Прийняття рішення в умовах невизначеності і ризику. 
 Очікувана вартість точної інформації. Дерево рішення. Аналіз чутливості. Побудова дерева 
рішення. 
 
НЕ 1.3. Вибір процесу і планування виробничих потужностей. 

Розвиток альтернативних варіантів по потужностях. Оцінка альтернатив. Аналіз по 
витратах-обсягу.  Визначення і вимірювання потужностей. Фактори ефективних можливостей. 
Визначення вимог по потужностях. Проектування виробу і послуг. Основні тенденції 
проектування. Науково-технічні дослідження, стандартизація. Види проектквання виробу. 
Проектування послуг, основні правила. 
 
НЕ 1.4.  Основні категорії і види планування. 

Проектування розміщення виробу. Основні принципи балансування ліній. Визначення 
основних параметрів. Розміщення виробу і процесу, фіксоване і комбіноване розміщення. Основні 
характеристики, переваги та недоліки даних підходів. 
  
НЕ 1.5.  Проектування розміщення виробничого процесу. 
 Балансування ліній. Мінімізація відстаней або витрат на транспортування. Оцінки 
можливих пар по близькості розташування. Сітка Мазера. Комп’ютерний аналіз. 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

« Ділове прогнозування. Управління проектами по якості » 
 

НЕ 2.1. Ділове прогнозування 
 Загальні риси всіх прогнозів. Етапи і основні підходи до прогнозування. Основні підходи до 
прогнозування. Статистичне прогнозування. Асоціативні прогнози. Методи для тенденції, 
сезонності та циклічних змін. Точність і перевірка прогнозів. Вибір методу прогнозування 
 
НЕ 2.2. Методи усереднення. 
 Проста лінійна регресія. Методи усереднення. 
 
НЕ 2.3. Досвід керування якістю в в провідних країнах світу   

Класифікація витрат на якість. Досвід керування якістю в США та в Японії. Європейський 

досвід керування якістю. Принцип загального керування якістю й методи самооцінки фірм. 

Принципи оцінки систем якості на фірмах. Національні премії по якості і їхні критерії. Премія 

Демінга, М. Болдриджа. Європейська премія 

 

НЕ 2.4. Статистичні методи керування якістю 
Побудова контрольного листка. Діаграма Парето. Причинно-наслідкова діаграма. "Надійне 

проектування" (Метод Тагучі) 
 
НЕ 2.5. Загальне керування якістю (TQM). 
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Міжнародна організація по стандартизації (ISО 9000). Технологія постійного  

досконалення. Вимоги до управління постійним удосконаленням.  Ключові елементи циклу 

удосконалення. 

 
НЕ 2.6.  Методи і прийоми процесу удосконалення 

Підхід 5W2H, блок – схема процеса, контрольні листи.  «Мозкова атака» , контрольні 

діаграми і графіки.  Опити, гуртки якості, причинно-наслідкові діаграми, часові діаграми, 

«безпомилкові методи». 

 
Основна література до дисципліни: 

 
1. Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование, 7-е издание.: Пер. с англ.- М.:  

Издательский дом «Вильямс», 2003. – 656 с.: ил. 

2. Мур Дж., Уэдерфорд Л.. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд.: Пер. с англ. 
– М.: Изд. Дом «Вильямс», 2004.-1024 с.:ил.  

3. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика.:Пер.с англ.-М.:Издательский дом «Вильямс». 2002.-
1056 с.:ил. 

4. Вильям Дж. Стивенсон. Управление производством / Пер. с англ. – М.: ООО “Издательство 
“Лаборатория Базовых Знаний” , ЗАО  “Издательство БИНОМ“, 1999. –928 с.: ил. 

5. Василенко В.А. Теорія та практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник.- 
Київ: ЦУЛ, 2003, - 420 с. 

6. Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений / Пер. с англ., Под ред. И.И.Елисеевой. – 
М.: Банки и биржи, 1999.-320. 

7. Антоненко В. М., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і технології. Навчальний 
посібник. - К.: КСУ МГІ, 2005. – 131 с.  

8. Дж. Уокенбах. Диаграммы в EXCEL. Для пользователей EXCEL. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2003. – 448 с. 

 
 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ В СЕРЕДНЙ ШКОЛІ* 
54 год. (1,5 кредитів) 

Метою дисципліни є: 
• забезпечення глибокого вивчення студентами наукових і психолого-педагогічних основ 

структури і змісту курсу шкільного інформатики, розуміння методичних ідей, закладених в 
них; 

• вироблення у студентів практичних навиків проведення навчальної роботи на рівні вимог 
середньої школи; 

• виховання в майбутніх вчителів вмінь вирішувати проблеми викладання інформатики, 
формування навиків самостійного аналізу процесу викладання, творчого підходу до 
викладання; 

• ознайомлення студентів з різними засобами спілкування з ЕОМ, з використанням різних 
типів обчислювальної техніки, прививання навиків роботи з ЕОМ; 

• вироблення вмінь організовувати роботу учнів у комп’ютерному класі, керувати їх роботою 
в умовах локальної мережі; навчити студентів орієнтуватися в апаратному і програмному 
забезпеченні, котре постійно змінюється, вміти застосовувати різні програмні засоби. 

Студенти повинні знати: 
• мету і завдання курсу інформатики у середній школі; 
• програми, за якими здійснюється викладання інформатики; 
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• вимоги до основних розділів, тем програм; 
• структуру діяльності вчетеля інформатики; 
• вимоги до складання конспектів занять, типологію занять; 
• перелік літератури, рекомендованої МОН України для викладання інформатики; 
• типологію навчальних завдань з курсу інформатики; 
• класифікацію педагогічних програмних засобів та вимоги до них; 
• порядок легалізації програмного забезпечення. 

Студенти повинні вміти: 
• планувати свою діяльність як викладач інформатики; 
• аналізувати підручники з інформатики; 
• складати та оформлювати календарні плани; 
• складати конспекти занять; 
• готувати дидактичне забезпечення занять; 
• організовувати безпечне навчання в кабінеті інформатики; 
• застосовувати теоретичні знання з методики до організації навчально-виховного 

процесу; 
• організовувати позакласну роботу з інформатики; 
• складати тестові завдання різних типів згідно вимог; 
• добирати необхідне програмне забезпечення навчального призначення; 
• проводити загально методичний аналіз уроку.  

  
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

Змістовний модуль 1. 
«Загальна методика навчання інформатики» 

 
НЕ 1.1. (Лекція) Методика викладання інформатики як часткова дидактика. Зв’язок МВІ з 
іншими науками 
Мета вивчення інформатики у середній школі. Виховання в процесі вивчення інформатики. Зміст 
понять «комп’ютерна грамотність», «інформаційна культура». Зв’язок МВІ з філософією, 
інформатикою, психологією і педа-гогікою. Історія розвитку прогресивних ідей в МВІ. 
НЕ 1.2. (Лекція) Підручники та навчальні посібники з інформатики. Навчальні програми з 
інформатики 
Змістовна характеристика підручників і навчальних посібників з інформатики. Міжпредметні 
зв’язки у викладанні інформатики та інших начальних дисциплін. Особливості вивчення 
інформатики в умовах різного забезпечення шкіл обчислювальною технікою. Змістовна 
характеристика навчальних програм з інформатики. Основні напрямки модернізації освіти в 
області інформатики. 
НЕ 1.3. (Лекція) Принципи  дидактики в контексті викладання інформатики 
Реалізація принципів дидактики у викладанні інформатики. Методи навчання інформатики. 
Індукція, дедукція, аналогія. Аналіз і синтез. Первинні та визначальні поняття. Види означень. 
Способи введення понять. Класифікація понять. Основні поняття і методика їх вивчення. 
НЕ 1.4. (Лекція) Організаційні форми навчання інформатики. 
Типи занять з інформатики та їх структура. Традиційні методи навчання: розповідь, лекція, 
евристична бесіда, самостійна робота, вправа, лабораторна робота. Способи перевірки знань і 
навиків учнів. Принцип оберненого зв’язку в навчанні. Модернізація методів навчання. Різні 
прийоми активізації мисленнєвої діяльності учнів. Проблемне навчання. 
НЕ 1.5. (Лабораторна робота)  Методика навчання основних розділів інформатики. 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.6. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем «Інформація, інформаційні процеси», 
«Інформаційна система» 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
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НЕ 1.7. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем «Операційні системи», «Робота з 
дисками» 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.8. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем «Графічні редактори», «Текстовий 
редактор» 
 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.9. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем «Електронні таблиці», «Бази даних». 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
 

Змістовний модуль 2. 
«Часткова методика навчання інформатики» 

 
НЕ 2.1. (Лекція). Програмно-педагогічні засоби. 
Програмувальне навчання. Зміст поняття і види програмно-педагогічних засобів. Операційно-
дидактичне середовище як ідеальний програмно-педагогічний засіб. Проблеми впровадження 
програмно-педагогічних засобів в навчальний процес. Мультимедіа в освіті. 
НЕ 2.2. (Лекція). Методичні аспекти підвищення ефективності занять з інформатики. 
Підготовка вчителя до заняття. Використання засобів наочності у викладанні курсу інформатики. 
Організація самостійної роботи. Розвиток навиків самоконтролю. Диференційований та 
індивідуальний підходи при навчанні інформатики. Принципи підбору індивідуальних і групових 
завдань. Організація практичних занять на ЕОМ. Організація позакласної роботи з інформатики. 
Факультативні заняття. 
НЕ 2.3. (Лекція). Організація навчання інформатики у комп’ютерному класі. 
Засоби навчання інформатики: комп’ютерний клас. Програмне забезпечення. Організація роботи в 
комп’ютерному класі. Рекомендації до проведення занять. Специфіка роботи вчмтеля в умовах 
локальної мережі. Управління і контроль за роботою учнів. 
НЕ 2.4. (Лекція). Екзамен з інформатики. 

Методика проведення консультацій до екзамену. Методика складання екзаменаційних 
білетів. Критерії оцінювання знань. 
НЕ 2.5. (Лабораторна робота) Методика вивчення теми «Глобальна мережа Internet» 

Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 2.6. (Лабораторна робота) Методика вивчення теми «Мультимедійні презентації» 

Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 2.7. (Лабораторна робота)  Методика вивчення теми «Основи алгоритмізації і 
програмування» 

Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
Основна література до дисципліни: 

 
1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение, 1982. – 

230 с. 
2. Бороненко Т.А. Методика обучения информатике (теоретические основы). Учеб. пособ. – 

СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1997. – 100 с. 
3. Бороненко Т.А., Рыжова Н.И. Методика обучения информатике (специальная методика). 

Учеб. пособ. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1997. – 134 с. 
4. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. – Минск: Вышейшая шк., 1998. – 431 с. 
5. Зотов Ю.Б. Организация современного урока. – М., 1983 
6. Каймин В.А. Методика преподавания информатики. – М.: МГИУУ, 1990 
7. Конаржевський Ю.А. Анализ урока. – М., 2000 
8. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 624 с. 
9. Михалевич В. С., Каныгин Ю. М., Гриченко В. И. Информатика - новая область науки и 

практики//Кибернетика. Становление информатики-М.: Наука, 1986. 
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10. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 4 ч./ За ред. акад.. 
М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2003. 

11. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1981 
12. Поташник М., Левит М. Подготовка и проведение открытого урока //Відкритий урок - №9-

10 
13. Птицин И.В. «Современные требования к преподавателю» //ИНФО.- 2000.-№9. С. 44-46. 
14. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса информатики. – 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 167 с. 
15. Шарко В.Д. Сучасний урок. – Київ, 2005 
16. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів – Запоріжжя: Прем’єр, 

2003. – 304 с. 
17. Гуржій А.М., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г.,  Соколов А.Ю. Інформатика 10-11 кл. 

Видавництво Факт, Навчальна книга. 
18. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне 

програмування). Базовий курс. Навч. посіб. доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2005. –250 
с. 

19. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування 
(процедурне програмування). Навч. посіб. доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2004.–160 с. 

 
 

 
Напрям „Прикладна математика” 
Кваліфікація спеціаліст 
Спеціальність „Прикладна математика” 
 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

 
«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 

27 год. (1 кредит) 
 

Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і 
проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці 
та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі 
згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами 
знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей 
народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій 
щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з 
організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки 
безпеки та пожежної безпеки. 

Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана 
дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. 

Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні 
величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на 
працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати 
коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики 
виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої 
методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність 
технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати 
виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її 
захисту. 

 
Змістовий модуль 1 

«Створення портфоліо проект» 
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НЕ 1.1. Управління охороною праці в державі та на підприємствах. 
Предмет, місце і значення курсу “Охорона праці в галузі”. Означення понять “охорона праці”, 
“управління охороною праці”. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки. Концепція 
управління охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління 
охороною праці та їх повноваження. Управління охороною праці на виробництві. 
 
НЕ 1.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці. 
Законодавство України з охорони праці. Державні нормативно-правові акти про охорону праці. 
Стандартизація та нормативно-технічна документація щодо охорони праці. Міжнародна 
організація праці. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці. Відповідальність за 
порушення законодавства з охорони праці. Особливості охорони праці молоді та жінок. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1. Умови праці та безпека на виробництві. 
Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація умов праці. Фактори, що впливають 
на умови праці. Вплив виробничих шкідливостей на безпеку та працездатність. Санітарні норми, 
їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні (ГДР) виробничих факторів. Гранично 
допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Методи захисту людини від негативного 
впливу виробничих шкідливостей. Допустимий рівень виробничих чинників. 
 
НЕ 2.2. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Основні причини травматизму та професійних захворювань, показники для оцінки. Класифікація 
нещасних випадків. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Заходи запобігання травматизму та 
захворюванням на виробництві. Методи аналізу наслідків травматизму та профзахворювань. 
 
НЕ 2.3. Особливості праці користувачів ЕОМ. 
Поняття та завдання техніки безпеки. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки. 
Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання й устаткування в галузях. Електробезпека. 
Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і безпеку в різних галузях. Вимоги пожежної 
безпеки. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструментів вимогам 
стандартів безпеки та нормам охорони праці. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 

 
1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.  
2. Охрана труда в машиностроении: Уч. для вузов. Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Машиностроение, 
1993. – 432 с.  
3. Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под ред. О.Н.Русака. – Л.: 
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 541 с.  
4. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. - Львів: Афіша, 2000. – 176 с.  
5. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отраслиі» 
для студентів технических спеціальностей заочной формы обучения / Сост. Л.В. Дементий, В.А. 
Зеленская – Краматорськ: ДГМА, 2003. – 32 с. 

 
ДОДАТКОВА 

 
6. Закон Украины «Об охране труда». – К.: Основа, 2003. – 56 с.  
7. Журнал «Охрана труда». – К.: Основа.  
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8. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.  

9. Демирчоглян Г.Г. Компьютер и здоровье. – М.: Издательство «Лукоморье», 1977. – 256 с.  

  
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

72 год. (2 кредити) 
 

Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти і науки зумовлена 
сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 
дозволяють, з одного боку розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з 
другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам 
населення.  
 Мета курсу: забезпечення підготовки студентів 5-го курсу до ефективного застосування 
комп’ютерних технологій при навчанні математики в школі; розширення можливості навчального 
процесу з використанням комп’ютера для спілкування, проведення досліджень, створення 
різноманітних дидактичних та методичних матеріалів, публікацій, презентацій, веб-сайтів, пошуку 
додаткової інформації тощо; використання ІКТ в навчальних проектах для розвитку в учнів 
навичок мислення високого рівня, які відповідають потребам ХХІ століття та вимогам епохи 
інформатизації.  

 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: створювати портфоліо, яке міститиме такі 
складові: 

• План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх 
стандартів та державних навчальних програм. 

• Приклади робіт, підготовлених у ролі учня за допомогою комп’ютера: учнівської 
мультимедійної презентації, учнівської публікації (інформаційного бюлетеня чи 
буклета), учнівського веб-сайта. 

• Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної 
презентації, публікації, веб-сайта. 

• Дидактичні матеріали для учнів: роздавальні матеріали, тести, шаблони документів. 
• Методичні матеріали для вчителя: учительська мультимедійна презентація, публікація 

(інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт; інструкції з організації роботи в 
проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо. 

• План реалізації проекту. 
• Список інформаційних джерел. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Створення портфоліо проекту» 

 
НЕ 1.1 «Портфоліо проекту» 
а) Метод проектів;  
б) Структура портфоліо; 
в) Вибір теми проекту. 
 
НЕ 1.2  «План навчального проекту» 
а) Ключове та Тематичне питання Проекту; 
б) розробка плану проекту. 
 
НЕ 1.3 «Пошук ресурсів для навчального проекту» 
а) Створення списку інформаційних джерел; 
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б) Пошук ресурсів для портфоліо проекту. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1 «Створення учнівської мультимедійної презентації» 
а) Створення учнівської презентації; 
б) Оцінювання учнівської презентації. 
 
НЕ 2.2 «Створення учнівської публікації» 
а) Створення учнівської публікації; 
б) Оцінювання учнівської публікації. 
 
НЕ 2.3 «Створення учнівського веб-сайту» 
а) Створення учнівського веб-сайту; 
б) Оцінювання учнівського веб-сайту. 
 
НЕ 2.4 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.5 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Excel» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.6 «Створення методичних матеріалів для вчителя» 
а) Використання Microsoft Excel для створення методичних матеріалів для вчителя; 
б) перегляд плану навчального проекту. 
 

Змістовий модуль 3 
«Реалізація проекту» 

 
НЕ 3.1 «Розробка плану реалізації проекту» 
а) Створення плану реалізації проекту; 
б) Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за проектом. 
 
НЕ 3.2 «Компонування Портфоліо навчального проекту» 
а) Впорядкування вмісту Портфоліо. 
 
НЕ 3.3 «Демонстрація Портфоліо навчального проекту» 
а) Підготовка файлів Портфоліо; 
б) Демонстрація Портфоліо навчальних проектів. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА 
1. Intel Навчання для майбутнього. Навчальний посібник / Під ред. Тетяни Нанаєвої. – К.: 

Видавництво «Нора-прінт», 2006. 
2. Бевз Г.П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с. 
3.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник. Книга 1. – Шепетівка: Аспект, 

2004. – 288 с. 
4.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows). Частина 1. Посібник 

“Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Шепетівка: Аспект, 2001.– 112 с. 
ДОДАТКОВА 

1. Шестопалов Є.А. Exel’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 6. – 
Шепетівка: Аспект, 2003. – 96 с. 
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2.  Шестопалов Є.А. Word’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 5. –  
Шепетівка: Аспект, 2003. – 112 с. 

3.  Шестопалов Є.А. Windows’95&98 для початківця. Посібник “Основи інформатики та 
обчислювальної техніки”. Книга 7. – Шепетівка: Аспект, 2003.– 112 с. 

4.  Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Посібник з інформатики. Книга 8. – Шепетівка: 
Аспект, 2003. – 112 с. 

  
 

“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”  
36 год. (1 кредит) 

 
  
 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інтелектуальної власності і набуття 
навичок практичного їх застосування та навички роботи. 

 Студент повинен знати: теоретичні основи інтелектуальної власності, правила 
міжнародно-правовою охорони інтелектуальної власності, основні поняття та розвиток 
авторського та суміжного права, основні методи патентування винаходу в Україні та іноземних 
країнах; 
 Студент повинен вміти: застосовувати методи правової охорони засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг, керуватися законодавством в галузі захисту 
прав на комп’ютерні програми, обгрунтовувати авторські права на комп’ютерні програми та 
способами розпорядження правами інтелектуальної власності, надавати практичні рекомендацій 
щодо правомірного придбання комп'ютерних програм та візуальних ознак контрафактності 
примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку» провідних комп’ютерних компаній світу 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольну роботу по 
теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за одним змістовними модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи інтелектуального права» 

 
НЕ 1.1. Інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки. 

Поняття інтелектуальної власності (ІВ). Інтелектуальна власність як один з визначальних 
факторів розвитку економіки. Об’єкти інтелектуальної власності та їх класифікація.. Міжнародно-
правова охорона ІВ. Законодавство України в сфері ІB. Основні засади міжнародно-правової 
охорони ІВ. Значення міжнародної співпраці у цій сфері для соціально-економічного розвитку 
України. Діяльність міжнародних організацій у сфері ІВ. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика України в сфері ІВ та її сучасний стан. Конституція України – 
основа формування законодавства в сфері ІВ. Закони України та підзаконні нормативно-правові 
акти – джерела права ІВ. 

 
НЕ 1.2. Авторське право та суміжні права. 

Поняття та еволюція розвитку авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 
Особисті (немайнові) та майнові права автора. Вільне використання творів. Визначення суміжних 
прав та їх об’єкти. Умови здійснення суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні 
суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона 
авторського права. 

 
НЕ 1.3. Патентне право. 

Поняття та об’єкти патентного права. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і 
промислові зразки. Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки.  Суб’єктивні права на винаходи , корисні моделі та промислові зразки. Обов’язки, що 
накладаються патентом. Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Захист прав 
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патентовласника. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних 
державах. 

 
НЕ 1.4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та їх види. Фірмове 
найменування (фірма).  Зазначення походження товару: загальна характеристика. Знаки для 
товарів і послуг: поняття, види та значення. Об’єкти знаків для товарів і послуг та їх види. Права і 
обов’язки, що випливають з свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 
Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та права. Міжнародно-правова охорона 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

 
НЕ 1.5. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні 

Огляд законодавства в галузі захисту прав на комп'ютерні програми.  Діяльність держави щодо 
легалізації комп'ютерних програм. Поняття комп'ютерної програми як об'єкта авторського права. 
Суб'єкти прав на комп'ютерні програми та їх права 

Виникнення авторських прав на комп'ютерні програми. Недоговірні способи розпорядження 
правами інтелектуальної власності. Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Державна реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми та договорів щодо 
розпорядження майновими правами на них. Економічні аспекти господарського обігу програмного 
забезпечення. 
 Порушення авторських прав на комп'ютерні програми та засоби їх захисту. Цивільно-правові 
заходи щодо захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Адміністративно-правові заходи 
захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Кримінально-правові заходи захисту авторських 
прав на комп'ютерні програми. Відповідальність працівників підприємств та посадових осіб за 
порушення, пов'язані з авторськими правами на комп'ютерні програми. Судова експертиза у справах, 
пов'язаних з порушенням прав на комп'ютерні програми. 
 Практичні рекомендації щодо правомірного придбання комп'ютерних програм. Візуальні ознаки 
контрафактності примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку». Ознаки ліцензійності 
програмних продуктів компаній «Майкрософт», ABBYY, Borland, Vivendi Universal Games для PC, 
PlayStation 1, PlayStation 2, COREL, Антивирус Dr.Web®, Electronic Arts для PC, PlayStation 1, PlayStation 2. 
Ознаки ліцензійності комп'ютерних програм компанії Nero AG, PROMT, Symantec та Adobe.  
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Дмитришин В.С., Бережанська В.І. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в 
Україні. –к.: Вірлен, 2005.-304 с. 

2. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. У 4-х томах/ За заг. ред. 
О.Д.Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. 

3. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності: конспект лекцій. - К.: УкрІНТЕЇ, 2000.-
104с. 

4. Законодавство України про інтелектуальну власність. - X.: «Одиссей», 1998. 
5. Підопригора О.А., Підопригора 0.0. Право інтелектуальної власності України. Навчальний 

посібник. - К.: Юрінком інтер, 1998. 
6. Цивільне право. Загальна частина. Київ. 1995. Розділ VI. Право інтелектуальної власності. 
7. Азимов Ч.Н. Основи патентного права України, - X.: Основа, 1994. 
8. Тимофеенко Л. Про правову охорону комп'ютерних програм і баз даних / Підприємництво, 

господарство і право. - 1997. - № 9. 
9. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ Під ред. д.т.н. П.Н. Цибулева. - К.: 

УкрИНТЗИ, 1999.- 284 с. 
10. Всесвітня конвенція по авторських правах. Авторське право України. Зб. нормативно-правових 

актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 
11. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Авторське право України. Зб. 

нормативно-правових актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 
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12. Конвенція, що затверджує Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності. Зб. нормативних 
актів із питань промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 

13. Паризька конвенція по охороні промислової власності. Зб. нормативних актів із питань 
промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 

Додаткова література 

1. Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
2. Закон «Про охорону прав на промислові зразки» / ВВРУ. - 1994. - № 7 
3. Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
4. Закон «Про авторське право і суміжні права» / ВВРУ. - 1994. - № 13. 
5. Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» / ВВРУ. - 1996. - № 36. 
6. Цивільний кодекс України. 
7. Кодекс про адміністративні правопорушення. 
8. Кримінальний кодекс України. 
9. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів і послуг. - СПУ, 1995,№ 1. 
10. Правила роздрібної торгівлі примірниками аудиовізуальних творів і фонограм від 4.11.97 p. 

Пост. KM України № 1209 від 4.11.97 p. / Офіційний вісник України. - 1997.-№45. 
11. Сергеев А.П. Патентне право. Навчальний посібник. - М.: Бек, 1994. 
12. Дахно І.І. Патентно-ліцензійна робота. - К.: Блиц-Информ, 1996. 
13. Штумпф Г. Ліцензійний договір. - М.: Прогрес, 1988. 
14. Гальперін Л.Б., Михайлова Л.А. Інтелектуальна власність: сутність і правова природа / 

Радянська держава і право. - 1991. - № 12 
15. Богатих Е.А., Левченко В.Й. Патентне право капіталістичних і держав, що розвиваються. - 

М.: Юридична література, 1978. 
16. Цивільне і торгове право капіталістичних держав. Підручник. - М.: Міжнародні 

відношення, 1993. 
17. Прахов Б. Наслідки порушень прав володаря патенту / Підприємництво, господарство і 

право. - 1997. - № 6. 
18. Силонов Й. Авторські і суміжні права в шоу-бізнесі / Інтелектуальна власність. - 1998. - № 

3. 
 

«МОВА SQL-ЗАПИТІВ» 
108 год. (5 кредити) 

 
Мова SQL-запитів призначена для доступу до інформації і керування реляційною базою 

даних, її можливості та функції реалізовані в найбільш розповсюджених СУБД та визначені в 
стандарті ANSI/ISO для SQL. 

Мета курсу — познайомити студентів з теоретичними аспектами сучасних технологій 
розробки розподілених SQL- додатків та дати визначені практичні навички розробки додатків баз 
даних з архітектурою клієнт/сервер. 

Студент повинен знати: особливості стандартів мови керування даними SQL-92 і SQL-99; 
підходи до реалізації доступу до джерел даних; аналіз різних методів доступу до даних, механізми 
публікації вилучених джерел даних в Іnternet; програмні інструменти адміністрування та 
супроводу СУБД Oracle. 

Студент повинен вміти: самостійно створювати та модифікувати основні об’єкти 
реляційних систем; створювати прості та вкладені запити, додавати та змінювати інформацію в 
базах даних; групувати дані, будувати звіти, проводити складний аналіз даних; створювати та 
використовувати віртуальні таблиці; використовувати засоби із забезпечення цілісності та 
продуктивності даних. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Створення та модифікація бази даних. 
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НЕ 1.1. (Лекція) Стандарти мови SQL. Основи SQL. 
Мова SQL: роль, призначення, переваги. Коротка історія SQL. Стандарти SQL. Типи даних 

SQL. Константи. Вирази та вбудовані функції. 
 
НЕ 1.2. (Лабораторне заняття) Створення бази даних. Визначення таблиць бази даних. 
Синтаксис мови запитів SQL. Типи даних. Команди створення бази даних і визначення 

таблиць. 
 
НЕ 1.3. (Лекція) Структура бази даних. 
Мова визначення даних. Визначення таблиць. Визначення умов обмеження. Зміна даних в 

таблицях.  Знищення об’єктів БД. 
 
НЕ 1.4. (Лабораторне заняття) Модифікація бази даних, таблиць БД та даних в таблицях. 
Зміна визначень таблиць. Знищення таблиць, індексів та бази даних. Команди модифікації 

даних. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Використання SQL для одержання інформації з таблиць бази даних. 

НЕ 2.1. (Лекція) Читання даних з таблиць БД. 
Прості запити на читання. Багатотабличні запити на читання. Підсумкові запити на читання. 
 
НЕ 2.2. (Лабораторне заняття) Вибірка даних з таблиць БД. 
Вибірка даних. Вибір рядків з використанням пропозиції WHERE. Сортування результатів 

запиту: пропозиція ORDER BY. Групування даних і побудова звітів.  Об’єднання таблиць і 
складний аналіз даних. 

 
НЕ 2.3. (Лекція) Структуровані та вкладені запити. 
Застосування вкладених запитів. Умови пошуку в підзапиті. Рівні вкладеності підзапитів. 
 
НЕ 2.4. (Лабораторне заняття) Структуровані запити і підзапити. 
Принцип роботи під запитам. Правила роботи з під запитами. Підзапити в операторах 

UPDATE, DELETE і ІNSERT. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
Програмування на SQL. 

 
НЕ 3.1. (Лекція) Зміна даних та забезпечення цілісності БД. 
Внесення змін в БД. Цілісність даних. Обробка транзакцій. 
 
НЕ 3.2. (Лабораторне заняття) Подання: створення та використання. 
Створення та видалення подання. Правила присвоєння імен стовпцям подання. Створення 

подання з об'єднаннями . 
 
НЕ 3.3. (Лекція) Вбудований SQL. 
Огляд та концепції програмного SQL. Прості оператори вбудованого SQL. Читання даних з 

допомогою вбуд. SQL. 
 
НЕ 3.4. (Лабораторне заняття) Безпека, транзакції, продуктивність і цілісність. 
Оператори керування правами доступу. Обробка транзакцій. Посилальна цілісність. Тригери. 

Генератори. 
 
НЕ 3.5. (Лекція) Динамічний SQL. 
Динамічне виконання в 2 етапи. Динамічні запити на читання. Діалекти динамічного SQL. 
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НЕ 3.6. (Лабораторне заняття) Прикладне програмування. 
Загальні правила прикладного програмування SQL. Збережені процедури. Гетерогенні 

запити. 
 
 

Основна література до дисципліни: 
10. Джеймс Р. Грофф, Пол Н. Вайнберг. SQL: полное руководство: пер. с англ. – К.: 

Издательская группа ВНV, 2000. – 608 с. 
11. Дж.Боуман, С.Эмерсон, М.Дарновски. Практическое руководство по SQL: пер. с англ. – 

СПб: Питер, 2000. – 322 с. 
12. Глушаков С.В., Третьяков Ю.В., Головаш О.А. Администрирование Oracle 9і. – 

Харьков: Фолио, 2003 – 695 с. – (Учебный курс).  
 
 

«АНАЛІЗ ДАНИХ» 
108 год. (5 кредитів) 

 
Мета викладання дисципліни: Задачі аналізу емпіричних даних займають центральне місце 

при проведенні експериментальних досліджень в будь-якій області знань. Аналіз даних складає 
алгоритмічну основу автоматизованих систем (САПР, АСУП, АСУТП та ін.). Метою та 
завданнями дисципліни  «СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇЇ» є систематичне 
вивчення задач, що пов’язані із етапами обробки даних, побудовою та оцінкою математичних 
моделей експериментальних даних, застосування сучасних ППП обробки  статистичних даних на 
комп’ютері.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні 
теоретичні і практичні принципи, форми, методи, прийоми прогнозування із застосуванням ЕОМ; 
уміння застосовувати статистичні методи при моделюванні на ЄОМ різноманітних прикладних 
процесів та аналізі експериментальних даних. 

 
Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 «Попередня обробка експериментальних даних » 

 
НЕ 1.1. Задачі попередньої обробки даних.  

Етапи статистичної обробки даних. Off-line  та on-line режими обробки даних. Прикладне 
програмне забезпечення статистичної обробки даних. 
НЕ 1.2. Моделювання псевдовипадкових чисел.  

Головні відомості із теорії імовірності та математичної статистики. Форми опису 
випадкових величин і процесів та їх числові характеристики. Найбільш поширені модельні закони 
розподілу даних.    

Вимоги до генераторів випадкових чисел. Метод лишків генерування р.р. випадкових 
чисел, тести оцінки точності моделювання. Генерування нормально розподілених чисел. 
          Генеральна та вибіркова сукупності, способи утворення вибірок. Властивості параметрів 
вибіркових сукупностей, незміщеність середньої вибіркової, зміщеність дисперсії. 
НЕ 1.3.   Емпіричний розподіл даних. 

Числові характеристики: гістограма, полігон, медіана, мода, вибіркові середня та дисперсія, 
асиметрія, ексцес. Рекурентні формули знаходження вибіркової середньої та дисперсії. Статистика 
малих вибірок, розподіл Стьюдента, нерівність Чебишова. 
НЕ 1.4. Дослідження законів розподілу експериментальних даних. 
  Оцінювання параметрів; підрахунок теоретичних частот; перевірка статистичних гіпотез 
(критерій Стьюдента, критерій Колмогорова, критерій Ястрембського). Відшукання та 
виключення аномальних емпіричних даних. Критерій Стьюдента, правило практичної впевненості. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  
 «Побудова та аналіз математичних моделей » 

 
НЕ 2.1. Лінійні однофакторні регресійні моделі. 

Вибір виду регресії, знаходження коефіцієнтів, коефіцієнт кореляції, довірча зона для лінії 
регресії, алгоритм дослідження лінійних регресійних моделей. 
НЕ 2.2. Лінійні багатофакторні регресійні моделі. 

Задачі регресійного аналізу. Основні припущення класичного регресійного аналізу. 
Знаходження оцінок МНК, рекурентний алгоритм МНК, Статистичні властивості оцінок МНК. 
Регресійні моделі із лінійними обмеженнями на коефіцієнти.   
НЕ 2.3. Нелінійні багатофакторні регресійні моделі. 

Найбільш поширені квазілінійні моделі. Лінеаризація та проблема зміщеності оцінок. 
Екстраполяція трендів. 
        Обчислювальні проблеми оцінювання нелінійних регресійних моделей. Алгоритми 
оцінювання однофакторних та багатофакторних моделей. Алгоритми стохастичної оптимізації. 
НЕ 2.4. Планування експерименту в задачах ідентифікації  об’єктів. 

Основні положення і критерії планування експерименту. Головні етапи проведення 
експерименту: постановка задачі, планування, аналіз.План експерименту, ортогональні плани. 
      Лінійні оптимальні плани, теорема Бокса. Повний факторний експеримент, дробові репліки. 
Імітаційний експеримент. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3  
 «Аналіз даних в системі “ Statistica”. Статистичний аналіз часових рядів» 

 
НЕ 3.1.     Опис та структура пакету. 

Типи робочих документів, структура електронних таблиць. Запуск системи, аналіз 
Робочого вікна. Ввід даних в системі Statistica , експорт даних із інших Windows- додатків. 
      Графічні можливості системи для створення наукових, ділових та спеціальних статистичних 
графіків, настроювання головних компонент. Вбудовані мови програмування SCL, Statistica Basic. 
Довідкова електронна система. 
НЕ 3.2. Головні функціональні модулі системи  Statistica. 

Робота з модулями Основні таблиці статистики, Нелінійне оцінювання, Аналіз часових 
рядів та прогнозування. Підготовка та друк звіту. 
 НЕ 3.3. Статистичний аналіз часових рядів. 
    Означення часових рядів, приклади. 
Правила побудови часових рядів. Детермінована і випадкова складові. Тренд, сезонна і циклічна 
компоненти. Числові характеристики та їх оцінки для часових рядів. 

 Методи виділення тренда, сезонних ефектів. Згладження часових рядів. МНК та 
усереднення. Підбір моделі авторегресії та прогнозування.  
НЕ 4.3. Аналіз часових рядів в системі Statistica.   

Опис модуля Time series analysis & Forecasting у системі STATISTICA. Стартова панель 
модуля. Діалог ARIMA (перетворення часових рядів, запуск процедури оцінювання). Діалог 
"ARIMA з інтервенцією". Діалог "Експоненційне згладжування і прогнозування". Діалог 
"Спектральний (Фурьє) аналіз". Діалог "Аналіз розподілених лагів". 

 
Література до дисципліни: 

 
ОСНОВНА 

5. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы 
моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983 .-471 с. 

6. Андерсен Т.Статистический анализ временных рядов.- М.: Мир,1976 .-756 с. 
7. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных.- М.: Мир, 1989 .-540 с. 
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8. Вучков И., Бояджиева Л., Солаков Е. Прикладной линейный регрессионный анализ. – М.: 
Финансы и статистика, 1987 .-239 с. 

9. Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессия. – М.: Финансы и статистика, 1981.-302 
с. 

10. Каханер Д., Моулер К., Неш С. Численные методы и програмное обеспечение.- М.: Мир, 
1998 .-575 с. 

11. Костылев А. А. и др. Статистическая обработка результатов эксперимента на Микро-ЭВМ. 
– М.: Финансы и статистика, 1991 .-305 с. 

12. Мармоза А. Т. Практикум по математической статистике.- К., 1990 .-191 с. 
13. Полард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики .- М.: Финансы и 

статистика, 1982 .-344 с. 
14. Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Статистический анализ данных на компьютере .- М.: 

ИНФРА-М, 1998 .-528 с. 
15. Лєсна Н.С. Багатовимірний аналіз статистичних даних: Навч. посібник -Харків: ХНУРЕ, 

2004. - 120 с. 
16. Боровиков В.П., Боровиков И.П. SТАТISТICА – Статистический анализ и обработка 

данных в среде Windows.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 608 с 
 

ДОДАТКОВА 
 

1. Боровиков В.П. Популярное введение в программу SТАТISТICА.– М.: КомпьютерПресс, 
1998.– 267 с. 

2. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде 
WINDOWS.– М.: Финансы и статистика, 1999.– 384 с. 

3. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 264 с. 
4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. Пер. с англ.– М.: Статистика, 1980, с. 322–341. 
5. Кенделл  М.Дж.,  Стьюарт  А.   Многомерный статистический анализ и временные ряды. 

Пер. с англ.– М.: Наука, 1976.– 474 c. 
6. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ.- М.: Мир, 1982 .-488 с. 

 
 

«ВІЗУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ» 
135 год. (6 кредитів)   

 
Мета викладання дисципліни: Метою курсу  є вивчення  RAD технологій візуального 

програмування на прикладі системи програмування C++Builder. У курсі детально розглядається 
практичне застосування принципів узагальненого програмування на прикладі засобів стандартної 
бібліотеки шаблонів STL. Візуальні технології програмування у середовищі C++Builder 
реалізуються засобами бібліотеки візуальних компонентів VCL (Visual Component Library), тому у 
курсі широко висвітлюються можливості цієї бібліотеки для побудови проектів різного 
призначення, зокрема, графічних додатків і додатків баз даних. 

Також вивчаються методи побудови власних компонентів, інсталяція їх на палітру 

компонентів, створення інтерфейсу MDI, динамічне переключення обробників подій, динамічне 

створення компонентів, засоби  підключення форм Delphi та інші нетривіальні аспекти 

програмування засобами C++Builder. 

Студент повинен знати: 
• ієрархію бібліотеки візуальних компонентів VCL (Visual Component Library); 
• основні можливості стандартної бібліотеки С++ і засоби стандартної бібліотеки шаблонів 

STL ( контейнери, алгоритми й ітератори); 
• схему створення нового  компонента для бібліотеки візуальних компонентів VCL; 
• основні властивості і методи класу TCanvas для розробки графічних додатків; 
• механізми доступу до даних із середовища розробки C++Builder. 
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Студент повинен уміти: 

• застосовувати стандартні шаблони з бібліотеки шаблонів STL, викорисовувати ітератори і 
алгоритми бібліотеки STL; 

• динамічно створювати компоненти і форми під час виконання програми; 
• створювати власний компонент і вбудовувати його на палітру компонентів; 
• організовувати інтерфейси SDI та MDI і динамічно переключати обробники подій під час 

виконання програми; 
• будувати графічні додатки і додатки баз даних. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 
 «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ ТА  C++BUILDER» 

 
НЕ 1.1. Загальна характеристика системи програмування C++Builder 

Вступ. Етапи еволюції програмування під Windows. Класи, компоненти й об’єкти. Об’ява 
базового і похідного класу. Специфікатори доступу.  Властивості, методи і події компонентних 
класів. Розширення і доповнення мови С++ в інтегрованому середовищі Builder C++. Складові 
частини проекту VCL-проекту в Builder C++. Створення проектної групи з кількох різнотипових 
складових.  
НЕ 1.2. Узагальнене програмування  

Стандартна бібліотека С++ (SCL). Огляд стандартної бібліотеки шаблонів (STL). 
Контейнери. Конструктори та члени-функції  контейнерів. Ітератори. Алгоритми. Приклади 
використання контейнерів, ітераторів, алгоритмів і предикатів. Робота з рядками засобами 
стандартної бібліотеки та без них. 
НЕ 1.3. Використання бібліотеки візуальних компонентів VCL  

VCL для прикладних програмистів. VCL для системних програмистів. Ієрархія класів. 
Класифікація компонентів. Динамічні компоненти. Переключення обробників подій під час 
виконання програми. Використання форм Delphi в проекті  Builder C++.   
НЕ 1.4. Створення багатовіконного інтерфейсу (MDI) 

Характиристика багатодокументного додатку. Батьківське і дочірнє вікна. Автоматичнее і 
динамічне створення форм. Динамічне створення дочірніх вікон. Оператори static_cast i 
dinamic_cast. MDI-властивості. MDI-події. MDI-методи. Приклад проекту з багатовіконним 
інтерфейсом. Задачі асоціації та їх розв’язання. Організація реакції на розширення файлу-
документу. Створення інтегрованого середовища розробки SPL-программ.у ВНЗ та основні форми 
його здійснення при формуванні педагогічних знань студентів. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «ПОБУДОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ  
РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ » 

 
НЕ 2.1. Графіка в C++Builder  

VCL – надбудова над GDI. Використання канви (Об’єктний клас Canvas). Графічні методи і 
властивості.  Графічні файли. Подія OnPaint. 
НЕ 2.2. Побудова власних компонентів 

Етапи побудови компонентів. Типи властивостей компонентів. Створення власних 
властивостей і оголошення успадкованих.  Методи запису і читання властивостей. Створення 
власних методів і оголошення успадкованих. Створення власних подій і оголошення 
успадкованих. Регістрація власних компонентів. Тестування компонентів та інсталяція їх на 
вкладинку палітри компонентів. Зберігання файлів нового компонента. Приклад створення 
власного  графічного компонента.  
НЕ 2.3. Візуальна розробка додатків баз даних  
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Механізми доступу до даних із засобів розробки. Універсальний механізм доступу 
ODBC.Ошибка! Закладка не определена. Доступ до баз даних через BDE. Доступ до баз даних 
через ADO. Взаємодія компонентів доступу до даних з інтерфейсними компонентами. Етапи 
проектування додатка CКБД у найпростішому випадку. Модуль даних. Використання SQL-
запитів. Побудова додаткових полів в таблицях баз даних з проекта на Builder C++. Використання 
фільтрів. Створення динамічних запитів з параметрами. 
НЕ 2.4. Додаткові  можливості системи програмування C++ Builder 

Створення і використання потокiв в С++Builder. Властивості потоків.  Виконання потоків. 

Статичні і динамічні бібліотеки. Підключення бібліотеки DLL. Імпорт та експорт функцій. 

Приклад створення і використання  бібліотеки DLL. Обробка виключень. Створення звітів. 

Використання автоматизації об’єктів Microsoft Office в проектах C++Builder. Створення 

контролерів автоматизації. Програмування засобами OpenGL у C++Builder. 

 
Основна література до курсу: 

1. Сопронюк Т.М. Технології візуального й узагальненого програмування в C++Builder: 
Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 80 c. 

2. Архангельский А.Я. Программирование в C++Builder 6.– М.: ЗАО ”Издательство БИНОМ”, 
2002.–1152с. 

3. Архангельский А.Я. C++ Builder 6. Справочное пособие. Книга 1. Язык С++. – М.: Бином-
Пресс, 2004 г.– 544 с. 

4. Мєтт Теллес. Borland C++Builder: библиотека программиста. – СПб: ПитерКом,1998. –  
512с. 

5. Кент Рейсдорф, Кен Хендерсон. Borland C++Builder: Освой самостоятельно. – Москва: 
Бином, 1998.–702с. 

6. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения.– М.: 
"Конкорд", 1992. – 367 с. 

7. Шамис В.А. С++Bulder 4. Техника визуального программирования. Издание второе, 
переработанное и дополненное.– М.: “Нолидж”, 2000. – 656 с. 

8. Шамис В. C++ Builder Borland Developer Studio 2006. – СПб: Издательство "Питер", 2007. – 
784 с. 

9. Алексанкин В. Г., Елманова Н. З. Среда разработки С++ Builder. –СПб: Издательство 
"Питер", 1999. – 312 с. 

10. Тимофеев В.В. Язык C/C++. Программирование в C++Builder 5. – Москва: Бином, 2000. – 
368 с. 

11. Кошель С.П., Елманова Н.З. Введение в Borland C++ Builder. – М.: Диалог-МИФИ, 1997.– 
252 с. 

12. Страуструп Б. Язык программирования С++. – Киев: "ДиаСофт", 1993. – 256 с. 
13. Страуструп Б. Язык программирования С++. – СПб.: ”Невский Диалект”, 2002.–1099 с. 
14. Страуструп Б. Дизайн и эволюция C++. – СПб: Издательство ''Питер'', 2006.– 448c. 
15. Скотт Мейерс. Эффективное использование STL. Библиотека программиста. – СПб: 

Издательство "Питер",  2003. – 400 с.Мэтью Г. Остерн. Обобщенное программирование и 
STL. Использование и наращивание стандартной библиотеки шаблонов C++. – СПб.: 
”Невский Диалект”, 2004. – 544 с. 

 
“ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖАХ ТА БАЗАХ ДАНИХ” 

135 год. (6 кредити) 
 

 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ захисту інформації і набуття навичок 
практичного їх застосування та навички роботи з сучасним прикладним програмним забезпеченням. 

 Студент повинен знати: теоретичні основи криптозахисту даних, предмет, методи та 
завданнями захисту даних, методики захисту важливої інформацію від несанкціонованого 
доступу, механізми шифрування інформації за допомогою існуючих методів шифрування, 
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основні методи математичного перетворення інформації та способи її відтворення, загальні 
принципи захисту мереж і баз даних, знати основні напрямки використання криптографічних 
методів;  принципи застосування положень теорії  захисту інформаціїв сучасних електронно-
обчислювальних системах та мережах. 

 Студент повинен вміти: застосовувати математичний апарат теорії захисту інформації для 
вирішення практичних задач,  використовувати методи оптимального захисту мереж та баз даних  для 
побудови безпечних інформаційних систем, виконувати вибір та застосовувати методи  для 
забезпечення достовірності передачі повідомлень,  розробляти схеми систем безпечної передачі 
інформації по незахищених каналах зв’язку. 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з 
доповіддю на семінарі, виконати лабораторні роботи та контрольну роботу по теоретичній частині 
курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Основні поняття і аспекти комп’ютерної безпеки та шифрування» 

 
НЕ 1.1. Основні поняття і аспекти комп’ютерної безпеки 

Сучасні аспекти інформаційної безпеки. Порушення, механізми і служби захисту. 
Класифікація аспектів порушення захисту. Основні функції служби захисту. Модель захисту 
мережі. Кібернетичні війни.  Комп’ютерні двійники.  Шляхи витоку інформації.  Регістрація на  
WEB – сайтах.  Файли КУКІ. Захист з електронним ключом. Захист з прив’язкою до апаратури. 
Захист при встановленні в мережу. Загроза електронного шпигунства. Технологія TEMPEST. 
 
НЕ 1.2. Основні кроки по захисту комп’ютера 
 Побудова резервних копій баз даних з допомогою системних утиліт і додатків. Хакинг 
архівних даних. Клавіатурні шпигуни. 
 
НЕ 1.3. Традиційне шифрування і конфіденційність 
 Основні поняття захисту інформації. Основні терміни і вимоги до криптосистем..  
Симетричні криптосистеми. Криптоаналіз симетричних систем. Криптоаналіз за методом 
ймовірних слів. Частотний аналіз. Метод Казискі. 
 
НЕ 1.4. Моноалфавітні підстановки. 
 Підстановка Цезаря. Шифри заміни. Шифр Віжинера. Розробка програмної реалізації даних 
шифрів. 
НЕ 1.5. Блочне шифрування 

Структура шифру Файстеля.Алгоритми традиційного шифрування Стандарт шифрування 
даних(DES). Додаток PGP Desktop Security. Захист папок з допомогою програми PGP. 
Криптоконтейнери, стеганографія, види стеганографії. Проблеми і перспективи криптографічних 
систем.  Шифрування великих повідомлень і потоків даних. Шифрування, кодування і стиснення 
інформації. Реалізація криптографічних методів. 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Криптографія з відкритим ключем та захист мереж» 
 

НЕ 2.1. Суть аутентифікації повідомлень 
 Методи аутентифікації повідомлень. Одностороння функція хешування. Захищена функція 
хешування SHA-1. 
 
НЕ 2.2. Криптоаналіз симетричних систем. 
 Криптоаналіз за методом ймовірних слів. Частотний аналіз. Метод Казискі. Криптоаналіз 
шифросистем на основі простої перестановки та перестановки за шляхами Гамільтона. 
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НЕ 2.3. Принципи криптографії з відкритим ключем 

Алгоритми криптографії з відкритим ключем. Алгоритм RSA. Обмін ключами по схемі 
Діффі-Хеллмана. Цифрові підписи. Управління ключами. Цифрові сертифікати. Центр 
сертифікації. Криптографічні протоколи. Основні завдання. Цілісність. Протоколи аутентифікації і 
електронного підпису. Невідслідкованість. Електронні гроші. 

 
 
НЕ 2.4. Адміністрування мережі 

Побудова моніторингу і адміністрування мережі з допомогою додатку FPinger. 
 
НЕ 2.5. Захист мереж і баз даних та виявлення атак 

Вразливості і події безпеки. Вразливі компоненти інформаційної системи. Класифікація 
вразливостей комп’ютерних систем. Адміністративна безпека. Поняття адміністративної безпеки. 
Рекомендації по організації роботи служби безпеці на підприємстві. Аналіз засобів технічної 
безпеки.  Позитивні і негативні сторони використання стандарту ISO 17799.  Комп’ютерні віруси. 
Типи вірусних атак. Антивірусна система захисту організації. Сучасні антивірусні програми. 
Брандмауери. Компоненти брандмауера. Правила фільтрації пакетів. Недоліки брандмауерів. 
 
НЕ 2.6. Мережеві сканери та екрани 

Сканування мережі на вразливості з допомогою додатку Xspieder та встановлення 
мережевого екрану Outpost Pro 2009 Suite 
 
НЕ 2.7.  Створення  VPN-мережі 

Створення  VPN-мережі  на основі програмного продукту Hamachi. Перевірка роботи з 
допомогою сніфера Iris. 
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Грайворонський М.В., Новіков О.М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем. – К.: 
Видавнича група BHV, 2009.-608 с.:іл. 

2. Остапов С.Е., Валь Л.О. Основи криптографії: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 
2008.-188с. 

3. Глущаков С.В., Бабенко М,И,., Тесленко Н.С. Секреты хакера. Защита и атака. Учебный курс, -
изд.2-е, доп. и перераб. -М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ,  2008.- 544с. 

4. Яремчук С.А. Защита вашего компьютера от сбоев, спама, вирусов и хакеров на 1000%. –СПб.: 
Питер, 2007.-288с.: ил. 

5. ДиНиколо Д. Что и как нужно защищать в Windows XP. –М.: НТ Пресс, 2007. – 464с.: ил. 
6. Бормотов С.В. Системное администрирование. на 100%. Спб.: Питер, 2006.- 256 с.: ил. 
7. Столлингс В. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты: Пер. с англ.-М.: Изд. Дом 

“Вильямс”, 2004.-432с.:ил. 
8. Фергюсон Н., Шнаер Б. Практическая криптография. : Пер. с анг. – М.: Изд. Дом  «Вильямс», 

2005. – 424 с.  
9. Задірака В., Олексюк О. Комп’ютерна криптологія. Підручник.-Київ: 2002,-504с.  
10. Alex JeDaev. Я люблю компьютерную самооборону. Учебное пособие.-М.: Только для 

взрослых, 2004.-432с. 
11. Ванг Уоллес. Безопасная работа в Интернет. Эффективный самоучитель. Пер с англ.- ООО 

«ДиаСофтЮП», 2005. - 400 с. 
12. Мелтон Г., Пилиган К. Офисный шпионаж. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 184 с.  
13. Бабан А.В., Шапкин Г.Г. Криптография.-М.: СОЛОН-Р, 2002, 512с. (серия книг “Аспекты 

защиты”). 
14. Мамаев М., Петренко С. Технология защиты информации в Интернете. Специальный 

справочник.- СПб.: Питер. 2002.- 848с. 



 123

15. А.В. Лукацкий. Обнаружение атак. -2-е изд., переб. и доп.- СПб.: "БХВ-Петербург", 2003. - 608 
с.: ил. 

16. С. Мак-Клар, Д. Скембрей, Д. Курц. Секреты хакеров. Безопасность сетей – готовые решения, 
2-е изд.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2001.- 656 с.: ил. - Парал. титл. англ. 

17. Д.А. Козлов, А.А. Парандовский, А.К. Парандовский "Энциклопедия компьютерных вирусов" 
- М.: "Солон-Р", 2001. - 457 с.: ил. 

18. К. Касперски. Техника сетевых атак. -М.: Солон-Р, 2001. - 396 с.: ил. 
19. Донцов Д.А. Самые нужные программы для Windows. Популярный самоучитель. Спб.: Питер, 

2006.- 400 с.: ил. 
  
 

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ» 
81 год. (5 кредитів)   

 

У курсі вивчається, як класичнi якiснi методи дослiдження звичайних диференцiальних рiвнянь 
переносяться на динамiчнi системи з розривними траєкторiями. Також показано, як наявнiсть 
iмпульсної дiї породжує ряд нових специфiчних задач. 

Мета курсу: студенти повинні виконувати якісне дослідження динамічних систем з 

розривними траєкторіями та розв’язувати  задачі, математичними моделями яких є системи 

звичайних диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дією. Завданням курсу, зокрема, є застосування 

можливостей програмування в  системі МаthCad для числового розв’язування  початкової та 

крайової задач для систем з фіксованими моментам імпульсної дії. 

 Студент повинен знати: класифікацію рівнянь з імпульсною дією; методи числового 
розв’язування задач Коші для систем з імпульсною дією; методи побудови фундаментальних 
розв’язків; методи дослідження стійкості розв’язків систем з імпульсною дією. 
 

Студент повинен вміти: розв’язувати задачі Коші з фіксованими моментами імпульсною 
дії; досліджувати на стійкість розв’язки імпульсних систем; застосовувати систему MathCad для 
числового розв’язування початкової задачі для нелінійних рівнянь з імпульсною дією; 
застосовувати систему MathCad для числового розв’язування початкової та крайової задач для 
систем лінійних рівнянь з імпульсною дією. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, розв’язати ряд прикладів, написати 
програми, виконати контрольну роботу по практичній частині курсу, здати залік. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 

 «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ З 
IМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ» 

 
НЕ 1.1. Основні поняття, означення теорії систем диференціальних рівнянь з імпульсною 
дією 
Означення диференціального рівняння з імпульсною дією у фіксовані моменти часу. Приклади. 
Геометрична інтерпретація розв’язку початкової задачі. Зведення рівняння з імпульсною дією до 
інтегро-сумарного рівняння.  
НЕ 1.2. Класифікація рівнянь з імпульсною дією   
Властивості інтегральних кривих. Системи з фіксованими і нефіксованими моментами імпульсної 
дії. Аналіз поведінки розв’язків систем з нефіксованими моментами імпульсної дії. Продовження 
розв’язку та умови “биття”. Достатні умови, що гарантують відсутність биття. Розривні динамічні 
системи. Приклади. 
НЕ 1.3. Дослідження відхилення  розв’язків імпульсних систем 
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Інтегро-сумарні нерівності. Аналог леми Гронуолла-Беллмана для кусково-неперервних функцій. 
Теорема про неперервну залежність розв’язків від початкових умов і правих частин рівнянь.  
Близькість розв’язків імпульсної систем з малим параметром до розв’язків одного виду гладкої 
системи без імпульсної дії. Поняття про метод усереднення. 
 
НЕ 1.4. Застосування системи МаthCad для числового розв’язування  початкової 
імпульсної задачі для нелінійних рівнянь 
Вбудовані функції МаthCad для розв’язування систем звичайних диференціальних рівнянь без 
імпульсної дії. Огляд Dll-бібліотек з функціями користувача (спеціалізоване розширення системи 
МаthCad) для розв’язування імпульсних рівнянь. Реєстрація функцій DLL для розширення 
можливостей пакета MathCAD. Програмування у системі МаthCad Приклади розробки програм 
для числового розв’язування нелінійних імпульсних рівнянь.  Побудова графіків розв’язків 
початкової імпульсної задачі. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 

 «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ» 
 

НЕ 2.1. Лінійні системи з фіксованими моментами імпульсної дії 
Означення лінійної системи з імпульсною дією. Зведення лінійного рівняння n-го порядку з 
імпульсною дією до системи n лінійних рівнянь першого порядку з імпульсною дією. Теорема про 
існування і єдиність розв’язку лінійної імпульсної системи. Лінійні неоднорідні системи. Стійкість 
і асимптотична стійкість. Лінійні системи зі сталими і майже сталими матрицями. Критерій 
стійкості за першим наближенням 
НЕ 2.2. Матрицант  лінійної  системи з імпульсною дією 
Фундаментальна система розв’язків. Властивості розв’язків лінійних однорідних систем. Лінійні 
системи з імпульсною дією зі сталими коефіцієнтами. Нормальна фундаментальна матриця  
лінійної системи. Побудова матрицанта  лінійної  системи з імпульсною дією. Зв’язок розв’язку 
лінійної однорідної  імпульсної системи з її матрицантом.. Лінійні неоднорідні системи. Аналог 
формули Коші. Властивості матрицанта лінійної імпульсної системи. Властивості матрицанта 
лінійної однорідної системи з малим параметром 
НЕ 2.3. Стійкість розв’язків  
Означення стійкості розв’язків імпульсних систем з фіксованими моментами імпульсної дії. 
Стійкість лінійних однорідних систем. Лінійні системи зі сталими і майже сталими матрицями. 
Критерій стійкості за першим наближенням .Стійкість у системах з нефіксованими моментами 
імпульсної дії. Імпульсні системи зі  швидко осцилюючими коефіцієнтамиї 
НЕ 2.4. Застосування системи МаthCad для числового розв’язування  початкової та 
крайової задач для лінійних систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією 
Приклади розробки програм для числового розв’язування лінійних імпульсних систем. 
Використання вбудованих функцій користувача (спеціалізоване розширення системи МаthCad) 
для тестування програм. Побудова графіків розв’язків початкової та крайової імпульсних задач 
для системи лінійних диференціальних рівнянь. 
 

 
Основна література до курсу: 

1. Самойленко А.М., Петришин Р.І. Математичні аспекти теорії нелінійних коливань. – К.: 
Наукова думка, 2004. – 474 c. 

2. Самойленко А.М., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения с импульсным 
воздействием.– К.: Вища шк.,1987. – 288 c. 

3. Петришин Р.І., Сопронюк Т.М. Звичайні диференціальні рівняння з імпульсною дією: 
Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. – Чернівці: ЧНУ, 2003 – 37 с. 

4. Импульсные дифференциальные уравнения с многозначительной и разрывной правой частью / 
Перестюк Н.А., Плотников В.А., Самойленко А.М., Скрипник Н.В. – Киев: Ин-т математики 
НАН Украины, 2007. – 428 с. 
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5. Самойленко А. М., Кривошея С. А., Перестюк Н. А. Дифференциальные уравнения. Примеры 
и задачи. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1984. – 408 с. 

6. Диференціальні рівняння: Методичні вказівки для студентів  математичного факультету. Ч 2/ 
Укл. М.П. Ленюк, Р.І.Петришин, І.П. Лусте. – Чернівці: Рута, 2002.– 59 с. 

7. Mathcad 6.0 PLUS. Финансовые, инженерные и научные расчеты в среде Windows 95. – М.: 
Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1997. –712с. 

8. Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11. – СПб.:БХВ-Петербург, 2004. –560с. 
 

 
КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

108 год. (3 кредити) 
 

 У підготовці спеціалістів з прикладної математики важливу роль відіграють дисципліни, в 
яких розв’язуються конкретні задачі практики з використанням ЕОМ. Даний курс присвячений 
моделюванню фізичних процесів, які приводять до задач мат фізики. При цьому використовується 
інтегро-інтерполяційний метод, який є досить загальним способом побудови різницевих схем для 
стаціонарних і нестаціонарних задач з однією чи декількома просторовими змінними для лінійних 
і нелінійних рівнянь. Цим методом можна отримати збіжні схеми у випадку розривних 
коефіцієнтів. 
 Мета курсу: студенти повинні опанувати розробку математичних моделей для конкретних 
фізичних задач та числове розв’язання на ЕОМ крайових задач, що відповідають даним фізичним 
процесам. 
 Студент повинен знати: інтегро-інтерполяційний метод побудови різницевих схем для 
лінійних і нелінійних рівнянь з неперервними та розривними коефіцієнтами, різницевий метод 
апроксимації рівняння коливання струни та задачі Діріхле для рівняння Пуассона..   
 Студент повинен вміти: розробляти математичні моделі фізичних задачі, які описують 
процеси поширення тепла в однорідних і неоднорідних середовищах, застосовувати інтегро-
інтерполяційний метод числового розв’язання на ЕОМ крайових задач і задач спряження, що 
відповідають даним фізичним процесам та обробляти результати обчислень. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, скласти один колоквіум та виконати 
дві лабораторні роботи  відповідно по теоретичній та практичній частинах курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Моделювання деяких процесів теплопровідності» 

 
НЕ 1.1. Математичні моделі фізичних процесів 
 Фізичні постановки задач, які приводять до крайових задач для рівнянь матфізики. 
Постановки задач, які приводять до нелінійних рівнянь, до рівнянь з розривними коефіцієнтами, 
до задач з рухомою межею (задачі Стефана). Постановка задач у випадку зосередженого джерела 
тепла в окремих точках. 
 
НЕ 1.2. Застосування інтегро-інтерполяційного методу до розв’язання квазілінійного 
рівняння теплопровідності у випадку однорідного середовища 

Ідея інтегро-інтерполяційного методу. Побудова нелінійної та лінійних (явної і неявної) 
різницевих схем. Алгоритми реалізації їх на ЕОМ. Порівняльна характеристика різницевих схем.  
 
НЕ 1.3. Моделювання процесів теплопровідності у випадку неоднорідного середовища 

Математична постановка задачі. Виведення нелінійної та лінійних різницевих схем для 
квазілінійного рівняння теплопровідності з розривними коефіцієнтами.  
 
НЕ 1.4. Моделювання процесів теплопровідності у випадку зосередженого джерела тепла 
 Математична постановка задачі. Виведення нелінійної та лінійних різницевих схем. 
Методика їх реалізації на ЕОМ. 
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НЕ 1.5. Апроксимація крайових умов 
 Виведення різницевих схем (нелінійної та лінінйих) у випадку задання теплових потоків на 
краях стержня. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Моделювання деяких коливних  процесів» 

 
НЕ 2.1.  Моделювання коливання необмеженої струни 
 Математична модель рівняння коливання необмеженої струни. Різницева апроксимація. 
Порядок апроксимації, стійкість і збіжність.  
 
НЕ 2.2. Моделювання коливання обмеженої струни 
 Математична модель рівняння коливання обмеженої струни. Крайові умови першого, 
другого та третього роду. Різницева апроксимація. Явні і неявні різницеві схеми. Порядок 
апроксимації, стійкість і збіжність.  
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Самарский А.А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1977. – 654 с. 
2. Тихонов А.Н., Самарський А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1977. – 

735 с. 
3. Трифонов М.П., Пасхин Е.Н. Практикум работы на ЭВМ. – М.: Наука, 1982. – 286 с. 
4. Методические указания к лабораторным работам по численному решению краевых задач 

для уравнений матфизики (для студентов специальности прикладная математика). / Сост.: 
Бортей М.С., Дринь М.М. – Черновцы: ЧГУ, 1988. – 30 с. 

5. Методические указания по практикуму на ЭВМ (для студентов специальности прикладная 
математика). / Сост.: Бигун Я.И., Бортей М.С., Черевко И.М. – Черновцы: ЧГУ, 1987. – 40 с. 

 
 
Спеціальність „Соціальна інформатика” 
 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 
27 год. (1 кредит) 

 
Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і 

проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці 
та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі 
згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами 
знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей 
народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій 
щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з 
організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки 
безпеки та пожежної безпеки. 

Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана 
дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. 

Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні 
величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на 
працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати 
коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики 
виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої 
методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність 
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технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати 
виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її 
захисту. 

 
Змістовий модуль 1 

«Створення портфоліо проект» 
 
НЕ 1.1. Управління охороною праці в державі та на підприємствах. 
Предмет, місце і значення курсу “Охорона праці в галузі”. Означення понять “охорона праці”, 
“управління охороною праці”. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки. Концепція 
управління охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління 
охороною праці та їх повноваження. Управління охороною праці на виробництві. 
 
НЕ 1.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці. 
Законодавство України з охорони праці. Державні нормативно-правові акти про охорону праці. 
Стандартизація та нормативно-технічна документація щодо охорони праці. Міжнародна 
організація праці. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці. Відповідальність за 
порушення законодавства з охорони праці. Особливості охорони праці молоді та жінок. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1. Умови праці та безпека на виробництві. 
Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація умов праці. Фактори, що впливають 
на умови праці. Вплив виробничих шкідливостей на безпеку та працездатність. Санітарні норми, 
їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні (ГДР) виробничих факторів. Гранично 
допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Методи захисту людини від негативного 
впливу виробничих шкідливостей. Допустимий рівень виробничих чинників. 
 
НЕ 2.2. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Основні причини травматизму та професійних захворювань, показники для оцінки. Класифікація 
нещасних випадків. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Заходи запобігання травматизму та 
захворюванням на виробництві. Методи аналізу наслідків травматизму та профзахворювань. 
 
НЕ 2.3. Особливості праці користувачів ЕОМ. 
Поняття та завдання техніки безпеки. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки. 
Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання й устаткування в галузях. Електробезпека. 
Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і безпеку в різних галузях. Вимоги пожежної 
безпеки. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструментів вимогам 
стандартів безпеки та нормам охорони праці. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 

 
1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.  
2. Охрана труда в машиностроении: Уч. для вузов. Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Машиностроение, 
1993. – 432 с.  
3. Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под ред. О.Н.Русака. – Л.: 
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 541 с.  
4. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. - Львів: Афіша, 2000. – 176 с.  
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5. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отраслиі» 
для студентів технических спеціальностей заочной формы обучения / Сост. Л.В. Дементий, В.А. 
Зеленская – Краматорськ: ДГМА, 2003. – 32 с. 

 
ДОДАТКОВА 

 
6. Закон Украины «Об охране труда». – К.: Основа, 2003. – 56 с.  
7. Журнал «Охрана труда». – К.: Основа.  
8. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.  
9. Демирчоглян Г.Г. Компьютер и здоровье. – М.: Издательство «Лукоморье», 1977. – 256 с.  

  
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

72 год. (2 кредити) 
 

Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти і науки зумовлена 
сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 
дозволяють, з одного боку розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з 
другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам 
населення.  
 Мета курсу: забезпечення підготовки студентів 5-го курсу до ефективного застосування 
комп’ютерних технологій при навчанні математики в школі; розширення можливості навчального 
процесу з використанням комп’ютера для спілкування, проведення досліджень, створення 
різноманітних дидактичних та методичних матеріалів, публікацій, презентацій, веб-сайтів, пошуку 
додаткової інформації тощо; використання ІКТ в навчальних проектах для розвитку в учнів 
навичок мислення високого рівня, які відповідають потребам ХХІ століття та вимогам епохи 
інформатизації.  

 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: створювати портфоліо, яке міститиме такі 
складові: 

• План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх 
стандартів та державних навчальних програм. 

• Приклади робіт, підготовлених у ролі учня за допомогою комп’ютера: учнівської 
мультимедійної презентації, учнівської публікації (інформаційного бюлетеня чи 
буклета), учнівського веб-сайта. 

• Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної 
презентації, публікації, веб-сайта. 

• Дидактичні матеріали для учнів: роздавальні матеріали, тести, шаблони документів. 
• Методичні матеріали для вчителя: учительська мультимедійна презентація, публікація 

(інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт; інструкції з організації роботи в 
проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо. 

• План реалізації проекту. 
• Список інформаційних джерел. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Створення портфоліо проекту» 

 
НЕ 1.1 «Портфоліо проекту» 
а) Метод проектів;  
б) Структура портфоліо; 
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в) Вибір теми проекту. 
 
НЕ 1.2  «План навчального проекту» 
а) Ключове та Тематичне питання Проекту; 
б) розробка плану проекту. 
 
НЕ 1.3 «Пошук ресурсів для навчального проекту» 
а) Створення списку інформаційних джерел; 
б) Пошук ресурсів для портфоліо проекту. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1 «Створення учнівської мультимедійної презентації» 
а) Створення учнівської презентації; 
б) Оцінювання учнівської презентації. 
 
НЕ 2.2 «Створення учнівської публікації» 
а) Створення учнівської публікації; 
б) Оцінювання учнівської публікації. 
 
НЕ 2.3 «Створення учнівського веб-сайту» 
а) Створення учнівського веб-сайту; 
б) Оцінювання учнівського веб-сайту. 
 
НЕ 2.4 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.5 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Excel» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.6 «Створення методичних матеріалів для вчителя» 
а) Використання Microsoft Excel для створення методичних матеріалів для вчителя; 
б) перегляд плану навчального проекту. 
 

Змістовий модуль 3 
«Реалізація проекту» 

 
НЕ 3.1 «Розробка плану реалізації проекту» 
а) Створення плану реалізації проекту; 
б) Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за проектом. 
 
НЕ 3.2 «Компонування Портфоліо навчального проекту» 
а) Впорядкування вмісту Портфоліо. 
 
НЕ 3.3 «Демонстрація Портфоліо навчального проекту» 
а) Підготовка файлів Портфоліо; 
б) Демонстрація Портфоліо навчальних проектів. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА 
5. Intel Навчання для майбутнього. Навчальний посібник / Під ред. Тетяни Нанаєвої. – К.: 

Видавництво «Нора-прінт», 2006. 
6. Бевз Г.П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с. 
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7.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник. Книга 1. – Шепетівка: Аспект, 
2004. – 288 с. 

8.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows). Частина 1. Посібник 
“Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Шепетівка: Аспект, 2001.– 112 с. 

ДОДАТКОВА 
5. Шестопалов Є.А. Exel’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 6. – 

Шепетівка: Аспект, 2003. – 96 с. 
6.  Шестопалов Є.А. Word’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 5. –  

Шепетівка: Аспект, 2003. – 112 с. 
7.  Шестопалов Є.А. Windows’95&98 для початківця. Посібник “Основи інформатики та 

обчислювальної техніки”. Книга 7. – Шепетівка: Аспект, 2003.– 112 с. 
8.  Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Посібник з інформатики. Книга 8. – Шепетівка: 

Аспект, 2003. – 112 с. 
  
 

“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”  
36 год. (1 кредит) 

 
  Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інтелектуальної власності і 
набуття навичок практичного їх застосування та навички роботи. 

 Студент повинен знати: теоретичні основи інтелектуальної власності, правила 
міжнародно-правовою охорони інтелектуальної власності, основні поняття та розвиток 
авторського та суміжного права, основні методи патентування винаходу в Україні та іноземних 
країнах; 
 Студент повинен вміти: застосовувати методи правової охорони засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг, керуватися законодавством в галузі захисту 
прав на комп’ютерні програми, обгрунтовувати авторські права на комп’ютерні програми та 
способами розпорядження правами інтелектуальної власності, надавати практичні рекомендацій 
щодо правомірного придбання комп'ютерних програм та візуальних ознак контрафактності 
примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку» провідних комп’ютерних компаній світу 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольну роботу по 
теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за одним змістовними модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи інтелектуального права» 

 
НЕ 1.1. Інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки. 

Поняття інтелектуальної власності (ІВ). Інтелектуальна власність як один з визначальних 
факторів розвитку економіки. Об’єкти інтелектуальної власності та їх класифікація.. Міжнародно-
правова охорона ІВ. Законодавство України в сфері ІB. Основні засади міжнародно-правової 
охорони ІВ. Значення міжнародної співпраці у цій сфері для соціально-економічного розвитку 
України. Діяльність міжнародних організацій у сфері ІВ. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика України в сфері ІВ та її сучасний стан. Конституція України – 
основа формування законодавства в сфері ІВ. Закони України та підзаконні нормативно-правові 
акти – джерела права ІВ. 

 
НЕ 1.2. Авторське право та суміжні права. 

Поняття та еволюція розвитку авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 
Особисті (немайнові) та майнові права автора. Вільне використання творів. Визначення суміжних 
прав та їх об’єкти. Умови здійснення суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні 
суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона 
авторського права. 
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НЕ 1.3. Патентне право. 

Поняття та об’єкти патентного права. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і 
промислові зразки. Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки.  Суб’єктивні права на винаходи , корисні моделі та промислові зразки. Обов’язки, що 
накладаються патентом. Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Захист прав 
патентовласника. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних 
державах. 

 
НЕ 1.4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та їх види. Фірмове 
найменування (фірма).  Зазначення походження товару: загальна характеристика. Знаки для 
товарів і послуг: поняття, види та значення. Об’єкти знаків для товарів і послуг та їх види. Права і 
обов’язки, що випливають з свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 
Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та права. Міжнародно-правова охорона 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

 
НЕ 1.5. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні 

Огляд законодавства в галузі захисту прав на комп'ютерні програми.  Діяльність держави щодо 
легалізації комп'ютерних програм. Поняття комп'ютерної програми як об'єкта авторського права. 
Суб'єкти прав на комп'ютерні програми та їх права 

Виникнення авторських прав на комп'ютерні програми. Недоговірні способи розпорядження 
правами інтелектуальної власності. Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Державна реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми та договорів щодо 
розпорядження майновими правами на них. Економічні аспекти господарського обігу програмного 
забезпечення. 
 Порушення авторських прав на комп'ютерні програми та засоби їх захисту. Цивільно-правові 
заходи щодо захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Адміністративно-правові заходи 
захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Кримінально-правові заходи захисту авторських 
прав на комп'ютерні програми. Відповідальність працівників підприємств та посадових осіб за 
порушення, пов'язані з авторськими правами на комп'ютерні програми. Судова експертиза у справах, 
пов'язаних з порушенням прав на комп'ютерні програми. 
 Практичні рекомендації щодо правомірного придбання комп'ютерних програм. Візуальні ознаки 
контрафактності примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку». Ознаки ліцензійності 
програмних продуктів компаній «Майкрософт», ABBYY, Borland, Vivendi Universal Games для PC, 
PlayStation 1, PlayStation 2, COREL, Антивирус Dr.Web®, Electronic Arts для PC, PlayStation 1, PlayStation 2. 
Ознаки ліцензійності комп'ютерних програм компанії Nero AG, PROMT, Symantec та Adobe.  
 

Основна література до дисципліни: 
 

14. Дмитришин В.С., Бережанська В.І. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в 
Україні. –к.: Вірлен, 2005.-304 с. 

15. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. У 4-х томах/ За заг. ред. 
О.Д.Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. 

16. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності: конспект лекцій. - К.: УкрІНТЕЇ, 2000.-
104с. 

17. Законодавство України про інтелектуальну власність. - X.: «Одиссей», 1998. 
18. Підопригора О.А., Підопригора 0.0. Право інтелектуальної власності України. Навчальний 

посібник. - К.: Юрінком інтер, 1998. 
19. Цивільне право. Загальна частина. Київ. 1995. Розділ VI. Право інтелектуальної власності. 
20. Азимов Ч.Н. Основи патентного права України, - X.: Основа, 1994. 
21. Тимофеенко Л. Про правову охорону комп'ютерних програм і баз даних / Підприємництво, 

господарство і право. - 1997. - № 9. 
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22. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ Під ред. д.т.н. П.Н. Цибулева. - К.: 
УкрИНТЗИ, 1999.- 284 с. 

23. Всесвітня конвенція по авторських правах. Авторське право України. Зб. нормативно-правових 
актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 

24. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Авторське право України. Зб. 
нормативно-правових актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 

25. Конвенція, що затверджує Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності. Зб. нормативних 
актів із питань промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 

26. Паризька конвенція по охороні промислової власності. Зб. нормативних актів із питань 
промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 

Додаткова література 

19. Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
20. Закон «Про охорону прав на промислові зразки» / ВВРУ. - 1994. - № 7 
21. Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
22. Закон «Про авторське право і суміжні права» / ВВРУ. - 1994. - № 13. 
23. Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» / ВВРУ. - 1996. - № 36. 
24. Цивільний кодекс України. 
25. Кодекс про адміністративні правопорушення. 
26. Кримінальний кодекс України. 
27. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів і послуг. - СПУ, 1995,№ 1. 
28. Правила роздрібної торгівлі примірниками аудиовізуальних творів і фонограм від 4.11.97 p. 

Пост. KM України № 1209 від 4.11.97 p. / Офіційний вісник України. - 1997.-№45. 
29. Сергеев А.П. Патентне право. Навчальний посібник. - М.: Бек, 1994. 
30. Дахно І.І. Патентно-ліцензійна робота. - К.: Блиц-Информ, 1996. 
31. Штумпф Г. Ліцензійний договір. - М.: Прогрес, 1988. 
32. Гальперін Л.Б., Михайлова Л.А. Інтелектуальна власність: сутність і правова природа / 

Радянська держава і право. - 1991. - № 12 
33. Богатих Е.А., Левченко В.Й. Патентне право капіталістичних і держав, що розвиваються. - 

М.: Юридична література, 1978. 
34. Цивільне і торгове право капіталістичних держав. Підручник. - М.: Міжнародні 

відношення, 1993. 
35. Прахов Б. Наслідки порушень прав володаря патенту / Підприємництво, господарство і 

право. - 1997. - № 6. 
36. Силонов Й. Авторські і суміжні права в шоу-бізнесі / Інтелектуальна власність. - 1998. - № 

3. 
 
 

«РОЗРОБКА БІЗНЕС-ДОДАТКІВ НА ПЛАТФОРМІ MICROSOFT .NET FRAMEWORK» 
108 год. (4 кредити)   

 
Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з перспективними технологіями 

Microsoft. Наявність у студента подібних знань різко підвищить його �ільямс�тноздатність 
на ринку праці. Метою курсу є дати студенту огляд перспективних та тільки-що випущених 
технологій в області розробки програмного забезпечення на платформі Microsoft .NET 

Розглядаються такі технології як Windows Presentation Foundation, Windows Communication 
Foundation, Windows Workflow Foundation, Ajax, LINQ. Також дається короткий огляд Visual 
Studio 2008 та Team Foundation Server. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про сучасні 
технології в області розробки програмного забезпечення на платформі Microsoft .NET, архітектуру 
типових WinForms- та Web-додатків, специфіку розробки додатків на платформі Microsoft .NET з 
використанням сучасних технологій WPF, WCF, WWF; уміння використовувати сучасні 
можливості мови C#, використовувати LINQ, використовувати WPF для створення Windows та 
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Web-додатків, використовувати WCF для побудови WCF-сервісів, створювати веб-додатки з 
використанням технології Ajax та використовувати можливості Visual Studio 2008 та Team 
Foundation Server. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
«Основні нововведення в платформі Microsoft .NET» 

 
НЕ 1.1 Visual Studio 2008 та Team Foundation Server. 

Нововведення в середовищі розробки Visual Studio 2008. Використання Team Foundation 
Server.  
НЕ 1.2 C# 3.0 та LINQ.  

Нововведення в мові програмування C# 3.0. Функціональне програмування та лямбда-
числення. Мова запитів. Дерева виразів. Доступ до БД та XML. Мова LINQ. Стандартні операції 
запитів. Приклади. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Технології WPF, WCF, WWF, Ajax» 

 
НЕ 2.1. WPF 

Створення UI. Складові частини WPF. Декларативне програмування UI та XAML. Основи 
моделі UI та XAML. Елементи XAML. Приклади. 

 
НЕ 2.2. WCF 

Розподілене виконання. SOA. Складові частини WCF. Створення WCF-сервісів. 
Конфігурування WCF-сервісів. Відмінності від веб-сервісів. WS-* та WCF. Приклади. 
НЕ 2.3. WWF 

Поняття workflow. Специфіка бізнес-процесів. Основні поняття WWF. Типи workflow. 
Підтримка в Visual Studio. Workflow і ASP.NET. Приклади. 
НЕ 2.4. Microsoft Ajax 

Сучасні тенденції в розробці web-додатків. Microsoft Ajax. Архітектура Microsoft Ajax. 
Клієнтська частина. Серверна частина. Підтримка в Visual Studio. Приклади. 

 
Основна література до курсу: 

 
1. Д. Рихтер “CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 2.0 на 
языке С#”, Русская редакция, 2007 
2. С.С. Байдачный. .NET Framework 2.0, СОЛОН-Пресс, 2006 
3. К. Нейгел и �іл. C# 2005 и платформа .NET 3.0 для профессионалов, Диалектика, 2008 
4. Эндрю Троелсен. C# и платформа .NET 3.0, Питер, 2008, 1456 с. 
5. Мэтью Мак-Дональд. WPF. Windows Presentation Foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008 
для профессионалов, �ільямс, 2008, 928 с. 
 

 
 «JAVA ТЕХНОЛОГІЇ» 
108 годин (4 кредити) 

Мета викладання дисципліни: Розробка серверних веб-додатків для мережі Internet є 
галуззю програмування, що стрімко розвивається. Опанування сучасних технологій є необхідною 
умовою для створення конкурентноздатних програмних продуктів. В межах Java платформи 
постійно розвиваються технології та інструменти, які втілюють у собі найновіші концепції у галузі 
веб-програмування. Метою  та завданням дисципліни є – вивчення засобів, концепцій та 
технологій Java платформи, які застосовуються у веб-програмуванні. А саме, технологій доступу 
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до даних, генерації динамічного наповнення та типових архітектур веб-додатків. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні 

теоретичні і практичні принципи побудови веб-додатків; уміння застосовувати засоби java-
платформи для розробки веб-додатків. 

 
Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Технології доступу до даних» 

 
НЕ 1.1. Доступ до даних з Java додатків, JDBC API. 
Архітектура JDBC API.  З’єднання з базою даних. Побудова та виконання запитів. 

Підготовані запити. Обробка результатів запитів. 
НЕ 1.2. Усвідомлення перманентності  об’єктів та зв’язків. 
Перманентність у базах даних та програмах.  
Основні проблеми забезпечення перманентності об’єктів за допомогою реляційних баз 

даних: деталізація даних, подання зв’язків між типами у БД, нееквівалентність поняття 
ідентичності між об’єктами та між записами у таблицях БД, не еквівалентність способів 
забезпечення зв’язків між об’єктами та між рядками БД, обхід об’єктного графа.  

Забезпечення перманентності шляхом створення спеціального прошарку та альтернативні 
підходи. 

Концепція об’єктно-реляційного відображення. 
НЕ 1.3. Технологія Hibernate як один із способів забезпечення довгоживучості даних. 
Інтеграція Hibernate: архітектура Hibernate, базова конфігурація. 
Відображення перманентних класів: реалізація моделі предметної області додатка, 

визначення метаданих відображень, забезпечення ідентичності об’єктів, відображення 
успадкування між класами, відображення зв’язків між об’єктами. 

Робота з перманентними об’єктами: життєвий цикл перманентних об’єктів, керування 
перманентністю, використання транзитивності перманентності, вибірка об’єктів.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Технології генерації динамічного наповнення» 
 
НЕ 2.1. Java Servlets. 
Призначення сервлетів. Основні відомості про HTTP. Структура сервлетів. Області 

видимості. Об’єкт запиту. Об’єкт відповіді. Організація сесій. 
НЕ 2.2. Технологія JSP. 
Призначення JSP сторінок. Структура JSP сторінок. Інтерпретація JSP сторінок. Скриплети. 

JSP теги. JSP директиви. 
НЕ 2.3. Бібліотека JSTL. 
Синтаксис JSTL. Керування перебігу генерації за допомогою JSTL. Робота з фрагментами 

XML. Робота з БД. Форматування та інтернаціоналізація. 
НЕ 2.4. Сервер додатків Jakarta Tomcat. 
Призначення. Встановлення. Конфігурування. Інтеграція з середовищем розробки. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«Архітектури веб-додатків та технології їх реалізацій» 

 
НЕ 3.1. Типові архітектури веб-додатків. 
Model 1. Model 2. MVC. Багатошарові архітектури. 
НЕ 3.2. Struts Framework. 
Призначення Struts. Архітектура Struts додатків. Переваги та недоліки Struts framework. 

Actions. Interceptors. OGNL.  
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Література до дисципліни: 
 

ОСНОВНА 
4. Maydene Fisher, Jon Ellis, Jonathan Bruce. JDBC™ API Tutorial and Reference, Third Edition. - 

Addison Wesley 2003 
5. Hibernate Reference Manual. 
6. Donald Brown, Chad Michael Davis, Scott Stanlick. Struts 2 in Action. – Manning 2008. 
7. Shawn Bayern. JSTL in Action. – Manning 2003. 
8. Christian Bauer, Gavin King. Hibernate in Action. – Manning 2005. 
9. Duane K. Fields, Mark A. Kolb, Shawn Bayern. Web Development with JavaServer Pages. Second 

Edition. – Manning 2002.  
 

ДОДАТКОВА 
 
1. Специфікація мови розмітки HTML (HTML 4.01 Specification) http://www.w3.org/TR/html4/. 
2. Todd M. Thomas Java Data Access—JDBC, JNDI, and JAXP. - M&T Books, 2002. 
3. Pratik Patel.  Java Database Programming with JDBC. -The Coriolis Group, 1996  
4. The PostgreSQL™ JDBC Interface 
5. Neal Ford. Art of Java Web Development. – Manning 2004. 
 

 
 «МЕТОДИ ТІМС У ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ» 

135 год.  (4 кредити) 
 

 
У бізнесі й економіці, страхуванні й інвестиціях, задачах надійності систем й керуванні 

запасами, медицині та біології, проектуванні й експлуатації комп’ютерних систем та мереж 
основну роль відіграють ймовірнісно-статистичні розрахунки. 

Мета  курсу:  поглибити знання студентів з основних положень теорії ймовірностей та 
математичної статистики, виробити у них навики застосування основних статистичних ідей та 
методів до розв’язування прикладних задач. 
 Студент повинен знати:  призначення та властивості основних числових характеристик та 
їхніх вибіркових оцінок, статистичні методи вивчення статистичних зв’язків, типи задач, до 
розв’язанні яких можна застосовувати ймовірнісно-статистичні методи. 
 Студент повинен вміти: вміти використовувати ймовірнісно-статистичні методи при 
розв’язанні практичних задач. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати  і захистити реферат, 
виконати 4 лабораторних роботи, написати  контрольну роботу з курсу. 

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 «Вибірковий метод. Вибіркові характеристики» 
 

НЕ 1.1. Вибірка з генеральної сукупності. Вибіркові характеристики  
Означення вибірки, способи відбору. Систематичні та випадкові помилки вибірки. Способи 

задання вибірки. Вибіркові характеристики теоретичних параметрів генеральної сукупності за 
заданою вибіркою: середні та структуровані (позиційні) величини; характеристики варіації та 
форми розподілу; їхні властивості та застосування. 
НЕ 1.2. Помилки вибірки. Визначення необхідної чисельності вибірки  

Середня та гранична помилки вибірки. Визначення необхідної чисельності вибірки 
НЕ 1.3. Застосування  числових характеристик та їхніх вибіркових оцінок у теорії ризику,  
страхуванні  та фінансово-банківській статистиці.  
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Кількісна оцінка ризику за допомогою математичного сподівання, стандарту і коефіцієнта 
варіації. Оцінка систематичного ризику. Елементи  теорії страхування та фінансово-банківської 
статистики. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Статистичні методи вивчення взаємозв’язків» 
 

НЕ 2.1. Описання гіпотез. Критерії перевірки гіпотез та їхні властивості  
Означення основної та альтернативної гіпотез. Опис гіпотез. Критерії перевірки гіпотез, 

властивості. Помилки першого і другого роду. 
НЕ 2.2. Статистична перевірка статистичних гіпотез  

Перевірка гіпотези про числове значення математичного сподівання при відомій та 
невідомій дисперсії. Перевірка гіпотези про значення дисперсії при відомому математичному 
сподіванню. Перевірка гіпотези про рівність математичних  сподівань при відомих і невідомих 
дисперсіях. Перевірка гіпотези про рівність дисперсій при відомих і невідомих середніх. Критерій 

2χ  як критерій однорідності та незалежності. 
НЕ 2.3. Методи вивчення зв’язків суспільно-економічних явищ  

Поняття функціональної та статистичної залежності величин. Приклади. Методи: 
балансовий,  порівняння паралельних рядів, графічний, аналітичних групувань, кореляційно-
регресійний та ін. Коефіцієнти щільності зв’язку Фехнера, асоціації, колімації, контингенції, 
Чупрова та ін. 
НЕ 2.4. Рангова кореляція  

Коефіцієнти Кандела та Спірмена. Перевірка гіпотези про значущість  рангової кореляції. 
НЕ 2.5. Парна і множинна кореляція та   регресія  

Аналіз парної  та множинної кореляції, приклади. Перевірка гіпотези про значущість 
вибіркової кореляції.  Вивчення зв’язку за допомогою прямої регресії. Обчислення вибіркового 
коефіцієнта кореляції. Множинна лінійна регресія. Застосування. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
1. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. 

Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. – М.: Финансы и 
статистика, 1999. – 384с. 

2. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: Навчальний посібник. – К.: 
ЦНЛ, 2003. – 188 с. 

3. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 
2003. – 158 с. 

4. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турандалевский В.Б. Теория вероятностей и 
математическая статистика. – М.: Высшая школа, 1991. – 400 с. 

5. Мармоза А.Т. Практикум по математической статистике. – К. : Выща шк., 1990.   –  192 с. 
6. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. –  К.: 

ЦНЛ, 2003. – 188 с. 
7. Турчин В.М. Математична статистика. Навч. Посіб.  – К. : Видавничий центр «Академія», 

1999. – 240 с. 
8. Вища математика. Курс лекцій у трьох частинах: Навчальний посібник. Частина 2. / В.П. 

Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур. – Чернівці: Рута, 2003.  –   248 с. 
9.  Економічне прогнозування: вступ. / Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. – К.: 

Інформтехніка-ЕМЦ, 1996. – 216 с.  
10.  Прикладна статистика: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.:  Юрченко І.В. – 

Чернівці: Рута, 2000. – 55 с. 
11.  Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навчальний. посібник / П.Г. Вашків, П.І. 

Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. – К.: Либідь, 2002. – 324 с. 
12.  Паніотто В.І., Максименко В.С., Марченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. 

– К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 270 с. 
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«АНАЛІЗ ДАНИХ» 

162 год. (6 кредитів) 
 

Мета викладання дисципліни: Задачі аналізу емпіричних даних займають центральне місце 
при проведенні експериментальних досліджень в будь-якій області знань. Аналіз даних складає 
алгоритмічну основу автоматизованих систем (САПР, АСУП, АСУТП та ін.). Метою та 
завданнями дисципліни  «СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇЇ» є систематичне 
вивчення задач, що пов’язані із етапами обробки даних, побудовою та оцінкою математичних 
моделей експериментальних даних, застосування сучасних ППП обробки  статистичних даних на 
комп’ютері.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні 
теоретичні і практичні принципи, форми, методи, прийоми прогнозування із застосуванням ЕОМ; 
уміння застосовувати статистичні методи при моделюванні на ЄОМ різноманітних прикладних 
процесів та аналізі експериментальних даних. 

 
Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 «Попередня обробка експериментальних даних » 

 
НЕ 1.1. Задачі попередньої обробки даних.  

Етапи статистичної обробки даних. Off-line  та on-line режими обробки даних. Прикладне 
програмне забезпечення статистичної обробки даних. 
НЕ 1.2. Моделювання псевдовипадкових чисел.  

Головні відомості із теорії імовірності та математичної статистики. Форми опису 
випадкових величин і процесів та їх числові характеристики. Найбільш поширені модельні закони 
розподілу даних.    

Вимоги до генераторів випадкових чисел. Метод лишків генерування р.р. випадкових 
чисел, тести оцінки точності моделювання. Генерування нормально розподілених чисел. 
          Генеральна та вибіркова сукупності, способи утворення вибірок. Властивості параметрів 
вибіркових сукупностей, незміщеність середньої вибіркової, зміщеність дисперсії. 
НЕ 1.3.   Емпіричний розподіл даних. 

Числові характеристики: гістограма, полігон, медіана, мода, вибіркові середня та дисперсія, 
асиметрія, ексцес. Рекурентні формули знаходження вибіркової середньої та дисперсії. Статистика 
малих вибірок, розподіл Стьюдента, нерівність Чебишова. 
НЕ 1.4. Дослідження законів розподілу експериментальних даних. 
  Оцінювання параметрів; підрахунок теоретичних частот; перевірка статистичних гіпотез 
(критерій Стьюдента, критерій Колмогорова, критерій Ястрембського). Відшукання та 
виключення аномальних емпіричних даних. Критерій Стьюдента, правило практичної впевненості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

 «Побудова та аналіз математичних моделей » 
 

НЕ 2.1. Лінійні однофакторні регресійні моделі. 
Вибір виду регресії, знаходження коефіцієнтів, коефіцієнт кореляції, довірча зона для лінії 

регресії, алгоритм дослідження лінійних регресійних моделей. 
НЕ 2.2. Лінійні багатофакторні регресійні моделі. 

Задачі регресійного аналізу. Основні припущення класичного регресійного аналізу. 
Знаходження оцінок МНК, рекурентний алгоритм МНК, Статистичні властивості оцінок МНК. 
Регресійні моделі із лінійними обмеженнями на коефіцієнти.   
НЕ 2.3. Нелінійні багатофакторні регресійні моделі. 
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Найбільш поширені квазілінійні моделі. Лінеаризація та проблема зміщеності оцінок. 
Екстраполяція трендів. 
        Обчислювальні проблеми оцінювання нелінійних регресійних моделей. Алгоритми 
оцінювання однофакторних та багатофакторних моделей. Алгоритми стохастичної оптимізації. 
НЕ 2.4. Планування експерименту в задачах ідентифікації  об’єктів. 

Основні положення і критерії планування експерименту. Головні етапи проведення 
експерименту: постановка задачі, планування, аналіз.План експерименту, ортогональні плани. 
      Лінійні оптимальні плани, теорема Бокса. Повний факторний експеримент, дробові репліки. 
Імітаційний експеримент. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3  
 «Аналіз даних в системі “ Statistica”. Статистичний аналіз часових рядів» 

 
НЕ 3.1.     Опис та структура пакету. 

Типи робочих документів, структура електронних таблиць. Запуск системи, аналіз 
Робочого вікна. Ввід даних в системі Statistica , експорт даних із інших Windows- додатків. 
      Графічні можливості системи для створення наукових, ділових та спеціальних статистичних 
графіків, настроювання головних компонент. Вбудовані мови програмування SCL, Statistica Basic. 
Довідкова електронна система. 
НЕ 3.2. Головні функціональні модулі системи  Statistica. 

Робота з модулями Основні таблиці статистики, Нелінійне оцінювання, Аналіз часових 
рядів та прогнозування. Підготовка та друк звіту. 
 НЕ 3.3. Статистичний аналіз часових рядів. 

   Означення часових рядів, приклади. Правила побудови часових рядів. Детермінована і 
випадкова складові. Тренд, сезонна і циклічна компоненти. Числові характеристики та їх оцінки 
для часових рядів. 

 Методи виділення тренда, сезонних ефектів. Згладження часових рядів. МНК та 
усереднення. Підбір моделі авторегресії та прогнозування.  
НЕ 4.3. Аналіз часових рядів в системі Statistica.   

Опис модуля Time series analysis & Forecasting у системі STATISTICA. Стартова панель 
модуля. Діалог ARIMA (перетворення часових рядів, запуск процедури оцінювання). Діалог 
"ARIMA з інтервенцією". Діалог "Експоненційне згладжування і прогнозування". Діалог 
"Спектральний (Фурьє) аналіз". Діалог "Аналіз розподілених лагів". 
 

Література до дисципліни: 
 

ОСНОВНА 
17. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы 

моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983 .-471 с. 
18. Андерсен Т.Статистический анализ временных рядов.- М.: Мир,1976 .-756 с. 
19. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных.- М.: Мир, 1989 .-540 с. 
20. Вучков И., Бояджиева Л., Солаков Е. Прикладной линейный регрессионный анализ. – М.: 

Финансы и статистика, 1987 .-239 с. 
21. Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессия. – М.: Финансы и статистика, 1981.-302 

с. 
22. Каханер Д., Моулер К., Неш С. Численные методы и програмное обеспечение.- М.: Мир, 

1998 .-575 с. 
23. Костылев А. А. и др. Статистическая обработка результатов эксперимента на Микро-ЭВМ. 

– М.: Финансы и статистика, 1991 .-305 с. 
24. Мармоза А. Т. Практикум по математической статистике.- К., 1990 .-191 с. 
25. Полард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики .- М.: Финансы и 

статистика, 1982 .-344 с. 
26. Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Статистический анализ данных на компьютере .- М.: 

ИНФРА-М, 1998 .-528 с. 
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27. Лєсна Н.С. Багатовимірний аналіз статистичних даних: Навч. посібник -Харків: ХНУРЕ, 
2004. - 120 с. 

28. Боровиков В.П., Боровиков И.П. SТАТISТICА – Статистический анализ и обработка 
данных в среде Windows.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 608 с 

 
ДОДАТКОВА 

 
7. Боровиков В.П. Популярное введение в программу SТАТISТICА.– М.: КомпьютерПресс, 

1998.– 267 с. 
8. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде 

WINDOWS.– М.: Финансы и статистика, 1999.– 384 с. 
9. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 264 с. 
10. Джонстон Дж. Эконометрические методы. Пер. с англ.– М.: Статистика, 1980, с. 322–341. 
11. Кенделл  М.Дж.,  Стьюарт  А.   Многомерный статистический анализ и временные ряды. 

Пер. с англ.– М.: Наука, 1976.– 474 c. 
12. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ.- М.: Мир, 1982 .-488 с. 

  
„ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК ТА МЕТОДИ ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ” 

108 год. (3 кредити) 
 

Особливістю сучасної практики господарювання є необхідність прийняття рішень в умовах 
дії економічного ризику, зумовленого багатоваріантністю розвитку подій і ймовірністю 
виникнення непередбачуваних ситуацій. 

 
Мета  курсу:  опанувати теоретичні основи ідентифікації ризику та управління ним, набути 

практичних навичок вимірювання ступеня ризику та вибору способу його зниження. 
 
 Студент повинен знати: про неможливість здійснення точних економічних прогнозів, 
необхідних для прийняття раціональних рішень, без врахування, під час господарської діяльності, 
впливу некерованих чинників; основні принципи здійснення аналізу ризику, його врахування та 
управління ним. 
 
 Студент повинен вміти: самостійно здійснювати якісний аналіз ризику та його 
ідентифікації; оцінювати ризик та управляти ним, застосовуючи відповідні способи його зниження. 
 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 „Основні поняття теорії ризику” 

 
НЕ 1.1. Сутність економічного ризику.  

Природа економічного ризику. Необхідність врахування дії ризику в розв’язанні економічних 
завдань, що виникають під час прийняття господарських рішень. Поняття економічної системи, її 
властивості. 
 

НЕ 1.2. Невизначеність та ризик 
Поняття невизначеності. Зв’язок невизначеності та ризику. Види невизначеності. Аналіз чинників 
невизначеності. Причини виникнення економічного ризику. Зовнішні та внутрішні чинники 
ризику. Поняття об’єкту, суб’єкту та джерела ризику. Ставлення до ризику суб’єктів прийняття 
рішень. Ризик як об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія. 
 

НЕ 1.3. Класифікація ризиків. Якісний аналіз ризику 
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Загальні засади класифікації ризиків. Типи й види ризиків, їх класифікація, особливості 
виникнення та дії. Динамічний і статичний ризик. Виробничий ризик. Комерційний ризик. 
Фінансовий (кредитний) ризик. Інвестиційний ризик. Ринковий ризик. Портфельний ризик. 

 
НЕ 1.4. Кількісний аналіз ризику 

Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику. Статистичний метод. Застосування 
ймовірності до оцінки рівня ризику. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. 
Аналіз чутливості (вразливості). Оцінка ступеня ризику в абсолютному виразі. Поняття 
сподіваного значення (математичного сподівання), дисперсії та середньоквадратичного 
відхилення випадкової величини. Ризик як величина очікуваної невдачі. Оцінка ступеня ризику у 
відносному виразі. Поняття коефіцієнта ризику та коефіцієнта варіації. Коефіцієнт сподіваних 
збитків. Ризик та нерівність Чебишева. Поняття допустимого, критичного та катастрофічного 
ризиків. Визначення меж зони їх дії. 
 

НЕ 1.5. Ризик і теорія корисності  
Сутність концепції теорії корисності. Поняття корисності. Основні аксіоми теорії корисності. 
Поняття граничної корисності. Приклади побудови функції корисності під час прийняття рішення, 
обтяженого ризиком. Корисність за Нейманом – Моргенштерном. Поняття лотереї, 
детермінованого еквівалента лотереї, премії за ризик. Різне ставлення до ризику: схильність, 
нейтральність, несхильність. Функція корисності. Криві байдужості. 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

„Основні методи моделювання економічного ризику” 
 

НЕ 2.1. Основні підходи до управління економічним ризиком  
Необхідність управління ризиком у спектрі економічних проблем. Принципи прийняття рішень в 
умовах ризику. Методи управління ризиком: уникнення ризику; попередження (запобігання) 
виникнення ризику; прийняття ризику; оптимізація (зниження) ступеня ризику. Зовнішні способи 
зниження ризику: розподіл ризику, зовнішнє страхування. Внутрішні способи зниження ризику: 
лімітування; диверсифікація; створення резервів і запасів; здобуття додаткової інформації. 
 

НЕ 2.2. Моделювання економічного ризику та прийняття рішень 
Поняття моделі. Сутність теоретико-ігрової моделі. Поняття конфліктної ситуації та стратегії 
гравця. Нижня ціна гри або максимін. Верхня ціна гри або мінімакс. Алгоритм знаходження 
рішення гри. Економічне середовище у ролі гравця. Поняття інформаційної ситуації. 
Характеристики інформаційних ситуацій. Функція ризику. Приклади кількісної оцінки ризику під 
час прийняття господарських рішень. Прийняття рішень в умовах ризику. Критерії прийняття 
рішень в умовах ризику. Критерій Байєса. Критерій Бернуллі – Лапласа. Критерій Гіббса – 
Джейнса. Критерій Вальда. Критерій мінімального ризику Севіджа. Критерій Гурвіца. 
 

НЕ 2.3. Економічні ризики, пов’язані з операційною діяльністю підприємства, їх 
вимірювання та способи зниження 
Сутність виробничого, комерційного і ринкового ризиків. Запаси і резерви як способи зниження 
ступеня ризику. Структура та види запасів. Модель Міллера – Орра управління запасами з 
урахуванням ризику. Резерви на непередбачувані витрати (потреби) та модель формування 
оптимального резерву з метою зниження ступеня ризику. 
 

НЕ 2.4. Економічні ризики, пов’язані з інвестиційною діяльністю, їх вимірювання та 
способи зниження 
Сутність інвестиційних ризиків. Поняття зміни вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей. 
Поняття інфляційного ризику. Вплив інфляційного ризику на норму відсотка. Теперішня вартість 
грошей. Поняття дисконту. Диверсифікація як спосіб зниження ступеня інвестиційного ризику. 
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Суть управління портфелем цінних паперів. Оцінка ризику цінних паперів. Формування портфеля 
цінних паперів. 
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – 
К.: КНЕУ, 2000.–292 с. 

2. Вітлінський В. В., Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С. Економічний ризик: ігрові 
моделі: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с. 

3. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його 
вимірювання: Підручник. — К.: ІЗМН, 1996. 216 с. 

4. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 
2004. – 304 с. 

10. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных 
Странах: Учебник. – М.: Логос, 2000. – 296с. 

11. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с. 

12. Лавренчук В.П., Букатар М.І., Кушнірчук В.Й., Пертен С.І. Математичні моделі управління 
ризиком: Навчальний посібник. – Чернівці, 2006. – 164 с. 

 
 

«ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ »  
108 год. (3 кредити) 

 
Курс «Мережі ЕОМ» є складовою частиною вивчення основних методів та засобів 

інформаційних технологій. Він дає можливість засвоїти принципи роботи із сучасними засобами 
комп‘ютерної техніки та програмним забезпеченням для подальшого їх використання в 
професійній діяльності. 
 

Мета курсу: введення в ідеї та методи побудови веб-додатків на основі архітектури 
Модель-Представлення-Контроллер (MVC) з доступом до баз даних. 
 Студент повинен знати: основні поняття мережевих технологій; модель OSI; топології 
мереж; сучасні стеки протоколів; протоколи рівня додатків (служби), що використовуються у 
мережі Intenet; принципи функціювання технологій Клієнт-Сервер.  
 

 Студент повинен вміти: проектувати архітектуру середньої (за розміром) локальної мережі, 
використовувати мережеві можливості сучасних ОС, налагоджувати.  
 
 Студенти повинні опанувати відповідний теоретичний матеріал, що включає в себе основні 
способи доступу до середовища передачі та моделі комунікації. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи програмування MVC – додатків з доступом до баз даних» 

 
НЕ 1.1. Базові поняття і визначення курсу  
  Історія інтернет-програмування. Знайомство з архітектурою MVC. Принципи розробки 
сучасних веб-додатків: переваги домовленості над конфігуруванням, принцип не повторюваності 
коду, швидка розробка. СУБД SQLite. 
 
НЕ 1.2. Основи мови Ruby 
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Ruby, як скрипкова мова. Компільовані та скриптові мови, переваги і недоліки, швидкодія 
при виконанні та написанні, об’єктна зорієнтованість Ruby. Написання програм мовою Ruby: Irb, 
Ruby об’єкти, синтаксис мови. 

Об’єктна зорієнтованість в Ruby:  класи і об’єкти, функціональність на об’єктному рівні, 
функціональність на рівні класів. 

Стандартні Ruby класи: масиви, хеші, стрічки, цифри, символи, Nil. 
 
НЕ 1.3. Основи Rails-технології 

Три оточення. Конфігурування бази даних. Архітектура MVC: MVC в теорії, MVC в Rails, 
основи роботи модулів ActiveRecord, ActionPack та REST. Генерація коду. ActionMailer. 
Тестування та відладка. 
 
НЕ 1.4. Модель, відображення, контролер 

Створення моделі: генератор моделей,  міграції, SQL. Робота з контролером: генерація 
контролера за допомогою скрипта. Створення відображення: генерація відображення, створення 
статичних сторінок, створення динамічних сторінок, робота з даними моделі. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Платформа Rails » 
 

НЕ 2.1. Основні можливості компоненти Action Controller 
 Доступ до форм даних з контроллера.Управління маршрутизацією в Rails. Використання 
flash-повідомлень. Створення фільтрів та їх використання для аутентифікації. Обмеження доступу 
до методів контроллеру. Використання сесій. 
 
НЕ 2.2.  Основні можливості компоненти Active Record 

Налагодження доступу до бази даних; визначення структури бази даних програмним чином; 
використання міграцій; моделювання бази даних за допомогою Active Record; доступ до даних 
через Active Record; використання find для одержання даних; оновлення записів засобами  Active 
Record; засоби  Active Record для перевірки правильності введених даних; блокування записів 
засобами  Active Record. 
  
НЕ 2.3. Розширення Rails-додатку за допомогою модулів сторонніх розробників 

Пошук та встановлення модулів; використання модуля file_column для завантаження 
файлів; використання модуля acts_as_authenticated для розробки додатку з можливістю обмеження 
права користувачів на доступ до певних ресурсів. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
9. В. В. Пасічник, В. А. Резніченко. Організація баз даних та знань, 2006. Підручник. 
10. Коцюк Ю.А. Бази даних. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2007. 

Методичний посібник. 
11. Lucas Carlson, Leonard Richardson. Ruby Cookbook. Publisher: O'Reilly. 2006, Pages: 906. 
12. Dave Thomas, David Heinemeter Hansson. Agile Web Development with Rails. 2005, The Pragmatic 

Programmers LLC. 
13. Beginning Ruby on Rails E-Commerce: From Novice to Professional. Copyright © 2006 by Christian 

Hellsten and Jarkko Laine. 
 
 

«ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ »  
108 год. (3 кредити) 

 
Системи телекомунікацій масово впроваджуються у фінансові, промислові, торгові та 

соціальні сфери. Тому різко зріс інтерес користувачів до проблем захисту інформації, який є 
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сукупністю організаційно-технічних заходів і правових норм для попередження заподіяння 
збитків. 

 
Мета курсу: проведення аналізу безпеки комп’ютерних мереж та вивчення основних 

механізмів їх захисту, конфігурування та супроводження операційних систем з точки зору безпеки 
на прикладі ОС Linux, розгляд потенційних вразливостей та рекомендацій щодо запобіганню 
можливих мережевих атак. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей 
використання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення при побудові захищених систем 
в організаціях різного типу. 

 
 Студент повинен знати: основи безпеки комп’ютерних мереж, основні цілі та види 
мережевих атак,  засоби захисту, починаючи із профілактичних дій і завершуючи засобами 
оперативного виявлення атак для подальшого знешкодження.  
 
 Студент повинен вміти: працювати з операційною системою Linux, користуватися 
можливостями програмного забезпечення для побудови та супроводження захищених систем, а 
саме: системою SSH, програмами Crack, Tripwire, Bastille, використовувати програму iptables для 
побудови мережевого екрану у локальній (Intranet) та глобальній (Internet) комп'ютерній мережі, 
розробляти правила інформаційної безпеки. 
 
 Студенти повинні опанувати відповідний теоретичний матеріал, що включає в себе основи 
комп’ютерної безпеки та основні засоби для забезпечення безпеки в комп’ютерних мережах. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи комп’ютерної безпеки» 

 
НЕ 1.1. Загальні відомості що-до проникнення в систему 
  Цілі зловмисників при про-никненні в систему. Три види атак.  Основи дослідження на 
вразливості. 
 
НЕ 1.2. Основи безпеки 

Основні принципи безпеки. Захист робочого місця. До-кументація по безпеці. Па-ролі. 
Підвищення безпеки ядра. Використання модулів аутентифікації та одноразових паролів. 
 
НЕ 1.3. Основи криптографії 
  Призначення криптографії. Типи алгоритмів  шифру-вання: симетричне, асимет-ричне, 
мішане. Хешування і цифрові підписи. Основи роботи програми PGP. Ос-новні поняття технології 
SSL. Шифрування розділів та файлових систем. Резервне копіювання. 
 
НЕ 1.4. Моніторинг системи 

Облік використання ресурсів. SUID та SGID програми. Програма sXid. Цілісність файлової 
системи.  Програма Tripwire. Робота з журналами. Програма LogCheck/ LogSentry.  Робота з 
антивірусами. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Основні засоби для забезпечення безпеки в комп’ютерних мережах » 

 
НЕ 2.1. Основи безпечного налагодження  мережних ОС 

 Мережеві сканери, аналізатори та детектори. Мережевий екран. Програма iptables. 
Виявлення атак. Програма PortSentry. Захищений інтер-претатор команд: система SSH. Основи 
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конфігурування безпеки програм SAMBA, Web-сервера APACHE, елек-тронної пошти. 
Налагодження проксі-сервера. 
 
НЕ 2.2. Прослуховування трафіка. DOS-атаки 

Пасивне прослуховування. Активне прослуховування. Обман MAC-адреси та 
маршрутизатора. Перехоплення з’єднання. Захист від прослуховування. Різновиди DOS-атак. 
Захист від DOS-атак. 

 
НЕ 2.3. Розробка правил інформаційної безпеки 

Цілі політики. Розробка правил безпеки: фізична безпека, аутентифікація та безпека мережі, 
правила безпеки Internet, шифрування. Супроводження правил. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
1. В.Чернега, Б.Платтнер. Комп'ютерні мережі. Севастополь, Вид-во СевНТУ, 2007. Навчальний 

посібник. 
2. Поповский В.В., Персиков А.В. Защита информации в телекомму-никационных системах. Том 

1,2. Компанія СМІТ, 2007. Навчальний посібник. 
3. Фленов М. Е. Linux глазами хакера. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 544 с.: ил. ISBN 5-94157-

63 5-8 
4. Хатч, Брайан, Ли, Джеймс, Курц, Джордж-Секреты хакеров. Безопасность Linux — готовые 

решения, 2-е издание. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильяме", 2004. — 704 с.: ил. — 
Парад, тит. англ. ISBN 5-8459-0570-2 (рус.) 

5. Манн, Скотт, Митчелл, Эллен Л., Крелл, Митчелл. Безопасность Linux, 2-е издание. : Пер. с 
англ. — М. : Издательский дом "Вильяме", 2003. — 624 с. : ил. — Парад, тит. англ. ISBN 5-
8459-0485-4 (рус.) 

6. Колисниченко Д.Н. Linux-сервер своими руками. — СПб: Наук: Техника, 2002. — 576 стр. с ил. 
Прилагается CD. 

7. Скотт Бармен. Разработка правил информационной безопасности, Изд-во Вильямс, 2002, ISBN 
5-8459-0323-8 

8. Костромин В. А. Самоучитель Linux для пользователя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.  – 672 с.  
 

 
Напрям „Прикладна математика” 
Кваліфікація магістр 
Спеціальність „Прикладна математика” 
 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 
27 год. (1 кредит) 

 
Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і 

проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці 
та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі 
згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами 
знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей 
народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій 
щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з 
організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки 
безпеки та пожежної безпеки. 

Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана 
дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. 
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Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні 
величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на 
працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати 
коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики 
виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої 
методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність 
технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати 
виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її 
захисту. 

 
Змістовий модуль 1 

«Створення портфоліо проект» 
 
НЕ 1.1. Управління охороною праці в державі та на підприємствах. 
Предмет, місце і значення курсу “Охорона праці в галузі”. Означення понять “охорона праці”, 
“управління охороною праці”. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки. Концепція 
управління охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління 
охороною праці та їх повноваження. Управління охороною праці на виробництві. 
 
НЕ 1.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці. 
Законодавство України з охорони праці. Державні нормативно-правові акти про охорону праці. 
Стандартизація та нормативно-технічна документація щодо охорони праці. Міжнародна 
організація праці. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці. Відповідальність за 
порушення законодавства з охорони праці. Особливості охорони праці молоді та жінок. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1. Умови праці та безпека на виробництві. 
Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація умов праці. Фактори, що впливають 
на умови праці. Вплив виробничих шкідливостей на безпеку та працездатність. Санітарні норми, 
їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні (ГДР) виробничих факторів. Гранично 
допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Методи захисту людини від негативного 
впливу виробничих шкідливостей. Допустимий рівень виробничих чинників. 
 
НЕ 2.2. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Основні причини травматизму та професійних захворювань, показники для оцінки. Класифікація 
нещасних випадків. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Заходи запобігання травматизму та 
захворюванням на виробництві. Методи аналізу наслідків травматизму та профзахворювань. 
 
НЕ 2.3. Особливості праці користувачів ЕОМ. 
Поняття та завдання техніки безпеки. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки. 
Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання й устаткування в галузях. Електробезпека. 
Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і безпеку в різних галузях. Вимоги пожежної 
безпеки. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструментів вимогам 
стандартів безпеки та нормам охорони праці. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 

 
1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.  
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2. Охрана труда в машиностроении: Уч. для вузов. Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Машиностроение, 
1993. – 432 с.  
3. Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под ред. О.Н.Русака. – Л.: 
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 541 с.  
4. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. - Львів: Афіша, 2000. – 176 с.  
5. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отраслиі» 
для студентів технических спеціальностей заочной формы обучения / Сост. Л.В. Дементий, В.А. 
Зеленская – Краматорськ: ДГМА, 2003. – 32 с. 

 
ДОДАТКОВА 

 
6. Закон Украины «Об охране труда». – К.: Основа, 2003. – 56 с.  
7. Журнал «Охрана труда». – К.: Основа.  
8. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.  
9. Демирчоглян Г.Г. Компьютер и здоровье. – М.: Издательство «Лукоморье», 1977. – 256 с.  

  
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

72 год. (2 кредити) 
 

Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти і науки зумовлена 
сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 
дозволяють, з одного боку розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з 
другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам 
населення.  
 Мета курсу: забезпечення підготовки студентів 5-го курсу до ефективного застосування 
комп’ютерних технологій при навчанні математики в школі; розширення можливості навчального 
процесу з використанням комп’ютера для спілкування, проведення досліджень, створення 
різноманітних дидактичних та методичних матеріалів, публікацій, презентацій, веб-сайтів, пошуку 
додаткової інформації тощо; використання ІКТ в навчальних проектах для розвитку в учнів 
навичок мислення високого рівня, які відповідають потребам ХХІ століття та вимогам епохи 
інформатизації.  

 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: створювати портфоліо, яке міститиме такі 
складові: 

• План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх 
стандартів та державних навчальних програм. 

• Приклади робіт, підготовлених у ролі учня за допомогою комп’ютера: учнівської 
мультимедійної презентації, учнівської публікації (інформаційного бюлетеня чи 
буклета), учнівського веб-сайта. 

• Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної 
презентації, публікації, веб-сайта. 

• Дидактичні матеріали для учнів: роздавальні матеріали, тести, шаблони документів. 
• Методичні матеріали для вчителя: учительська мультимедійна презентація, публікація 

(інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт; інструкції з організації роботи в 
проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо. 

• План реалізації проекту. 
• Список інформаційних джерел. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
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«Створення портфоліо проекту» 
 

НЕ 1.1 «Портфоліо проекту» 
а) Метод проектів;  
б) Структура портфоліо; 
в) Вибір теми проекту. 
 
НЕ 1.2  «План навчального проекту» 
а) Ключове та Тематичне питання Проекту; 
б) розробка плану проекту. 
 
НЕ 1.3 «Пошук ресурсів для навчального проекту» 
а) Створення списку інформаційних джерел; 
б) Пошук ресурсів для портфоліо проекту. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1 «Створення учнівської мультимедійної презентації» 
а) Створення учнівської презентації; 
б) Оцінювання учнівської презентації. 
 
НЕ 2.2 «Створення учнівської публікації» 
а) Створення учнівської публікації; 
б) Оцінювання учнівської публікації. 
 
НЕ 2.3 «Створення учнівського веб-сайту» 
а) Створення учнівського веб-сайту; 
б) Оцінювання учнівського веб-сайту. 
 
НЕ 2.4 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.5 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Excel» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.6 «Створення методичних матеріалів для вчителя» 
а) Використання Microsoft Excel для створення методичних матеріалів для вчителя; 
б) перегляд плану навчального проекту. 
 

Змістовий модуль 3 
«Реалізація проекту» 

 
НЕ 3.1 «Розробка плану реалізації проекту» 
а) Створення плану реалізації проекту; 
б) Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за проектом. 
 
НЕ 3.2 «Компонування Портфоліо навчального проекту» 
а) Впорядкування вмісту Портфоліо. 
 
НЕ 3.3 «Демонстрація Портфоліо навчального проекту» 
а) Підготовка файлів Портфоліо; 
б) Демонстрація Портфоліо навчальних проектів. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА 
1. Intel Навчання для майбутнього. Навчальний посібник / Під ред. Тетяни Нанаєвої. – К.: 

Видавництво «Нора-прінт», 2006. 
2. Бевз Г.П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с. 
3.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник. Книга 1. – Шепетівка: Аспект, 

2004. – 288 с. 
4.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows). Частина 1. Посібник 

“Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Шепетівка: Аспект, 2001.– 112 с. 
ДОДАТКОВА 

1. Шестопалов Є.А. Exel’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 6. – 
Шепетівка: Аспект, 2003. – 96 с. 

2.  Шестопалов Є.А. Word’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 5. –  
Шепетівка: Аспект, 2003. – 112 с. 

3.  Шестопалов Є.А. Windows’95&98 для початківця. Посібник “Основи інформатики та 
обчислювальної техніки”. Книга 7. – Шепетівка: Аспект, 2003.– 112 с. 

4.  Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Посібник з інформатики. Книга 8. – Шепетівка: 
Аспект, 2003. – 112 с. 

  
 

“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”  
36 год. (1 кредит) 

 
 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інтелектуальної власності і набуття 
навичок практичного їх застосування та навички роботи. 

 Студент повинен знати: теоретичні основи інтелектуальної власності, правила 
міжнародно-правовою охорони інтелектуальної власності, основні поняття та розвиток 
авторського та суміжного права, основні методи патентування винаходу в Україні та іноземних 
країнах; 
 Студент повинен вміти: застосовувати методи правової охорони засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг, керуватися законодавством в галузі захисту 
прав на комп’ютерні програми, обгрунтовувати авторські права на комп’ютерні програми та 
способами розпорядження правами інтелектуальної власності, надавати практичні рекомендацій 
щодо правомірного придбання комп'ютерних програм та візуальних ознак контрафактності 
примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку» провідних комп’ютерних компаній світу 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольну роботу по 
теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за одним змістовними модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи інтелектуального права» 

 
НЕ 1.1. Інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки. 

Поняття інтелектуальної власності (ІВ). Інтелектуальна власність як один з визначальних 
факторів розвитку економіки. Об’єкти інтелектуальної власності та їх класифікація.. Міжнародно-
правова охорона ІВ. Законодавство України в сфері ІB. Основні засади міжнародно-правової 
охорони ІВ. Значення міжнародної співпраці у цій сфері для соціально-економічного розвитку 
України. Діяльність міжнародних організацій у сфері ІВ. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика України в сфері ІВ та її сучасний стан. Конституція України – 
основа формування законодавства в сфері ІВ. Закони України та підзаконні нормативно-правові 
акти – джерела права ІВ. 
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НЕ 1.2. Авторське право та суміжні права. 
Поняття та еволюція розвитку авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 

Особисті (немайнові) та майнові права автора. Вільне використання творів. Визначення суміжних 
прав та їх об’єкти. Умови здійснення суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні 
суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона 
авторського права. 

 
НЕ 1.3. Патентне право. 

Поняття та об’єкти патентного права. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і 
промислові зразки. Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки.  Суб’єктивні права на винаходи , корисні моделі та промислові зразки. Обов’язки, що 
накладаються патентом. Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Захист прав 
патентовласника. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних 
державах. 

 
НЕ 1.4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та їх види. Фірмове 
найменування (фірма).  Зазначення походження товару: загальна характеристика. Знаки для 
товарів і послуг: поняття, види та значення. Об’єкти знаків для товарів і послуг та їх види. Права і 
обов’язки, що випливають з свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 
Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та права. Міжнародно-правова охорона 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

 
НЕ 1.5. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні 

Огляд законодавства в галузі захисту прав на комп'ютерні програми.  Діяльність держави щодо 
легалізації комп'ютерних програм. Поняття комп'ютерної програми як об'єкта авторського права. 
Суб'єкти прав на комп'ютерні програми та їх права 

Виникнення авторських прав на комп'ютерні програми. Недоговірні способи розпорядження 
правами інтелектуальної власності. Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Державна реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми та договорів щодо 
розпорядження майновими правами на них. Економічні аспекти господарського обігу програмного 
забезпечення. 
 Порушення авторських прав на комп'ютерні програми та засоби їх захисту. Цивільно-правові 
заходи щодо захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Адміністративно-правові заходи 
захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Кримінально-правові заходи захисту авторських 
прав на комп'ютерні програми. Відповідальність працівників підприємств та посадових осіб за 
порушення, пов'язані з авторськими правами на комп'ютерні програми. Судова експертиза у справах, 
пов'язаних з порушенням прав на комп'ютерні програми. 
 Практичні рекомендації щодо правомірного придбання комп'ютерних програм. Візуальні ознаки 
контрафактності примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку». Ознаки ліцензійності 
програмних продуктів компаній «Майкрософт», ABBYY, Borland, Vivendi Universal Games для PC, 
PlayStation 1, PlayStation 2, COREL, Антивирус Dr.Web®, Electronic Arts для PC, PlayStation 1, PlayStation 2. 
Ознаки ліцензійності комп'ютерних програм компанії Nero AG, PROMT, Symantec та Adobe.  
 

Основна література до дисципліни: 
 

27. Дмитришин В.С., Бережанська В.І. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в 
Україні. –к.: Вірлен, 2005.-304 с. 

28. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. У 4-х томах/ За заг. ред. 
О.Д.Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. 

29. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності: конспект лекцій. - К.: УкрІНТЕЇ, 2000.-
104с. 

30. Законодавство України про інтелектуальну власність. - X.: «Одиссей», 1998. 
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31. Підопригора О.А., Підопригора 0.0. Право інтелектуальної власності України. Навчальний 
посібник. - К.: Юрінком інтер, 1998. 

32. Цивільне право. Загальна частина. Київ. 1995. Розділ VI. Право інтелектуальної власності. 
33. Азимов Ч.Н. Основи патентного права України, - X.: Основа, 1994. 
34. Тимофеенко Л. Про правову охорону комп'ютерних програм і баз даних / Підприємництво, 

господарство і право. - 1997. - № 9. 
35. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ Під ред. д.т.н. П.Н. Цибулева. - К.: 

УкрИНТЗИ, 1999.- 284 с. 
36. Всесвітня конвенція по авторських правах. Авторське право України. Зб. нормативно-правових 

актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 
37. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Авторське право України. Зб. 

нормативно-правових актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 
38. Конвенція, що затверджує Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності. Зб. нормативних 

актів із питань промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 
39. Паризька конвенція по охороні промислової власності. Зб. нормативних актів із питань 

промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 
Додаткова література 

37. Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
38. Закон «Про охорону прав на промислові зразки» / ВВРУ. - 1994. - № 7 
39. Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
40. Закон «Про авторське право і суміжні права» / ВВРУ. - 1994. - № 13. 
41. Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» / ВВРУ. - 1996. - № 36. 
42. Цивільний кодекс України. 
43. Кодекс про адміністративні правопорушення. 
44. Кримінальний кодекс України. 
45. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів і послуг. - СПУ, 1995,№ 1. 
46. Правила роздрібної торгівлі примірниками аудиовізуальних творів і фонограм від 4.11.97 p. 

Пост. KM України № 1209 від 4.11.97 p. / Офіційний вісник України. - 1997.-№45. 
47. Сергеев А.П. Патентне право. Навчальний посібник. - М.: Бек, 1994. 
48. Дахно І.І. Патентно-ліцензійна робота. - К.: Блиц-Информ, 1996. 
49. Штумпф Г. Ліцензійний договір. - М.: Прогрес, 1988. 
50. Гальперін Л.Б., Михайлова Л.А. Інтелектуальна власність: сутність і правова природа / 

Радянська держава і право. - 1991. - № 12 
51. Богатих Е.А., Левченко В.Й. Патентне право капіталістичних і держав, що розвиваються. - 

М.: Юридична література, 1978. 
52. Цивільне і торгове право капіталістичних держав. Підручник. - М.: Міжнародні 

відношення, 1993. 
53. Прахов Б. Наслідки порушень прав володаря патенту / Підприємництво, господарство і 

право. - 1997. - № 6. 
54. Силонов Й. Авторські і суміжні права в шоу-бізнесі / Інтелектуальна власність. - 1998. - № 

3. 
 

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 
54 год. (2 кредити) 

 

Метою дисципліни «Методика викладання математики та  інформатики у вищій школі» є: 
• забезпечення глибокого вивчення студентами наукових і психолого-педагогічних основ 

структури і змісту курсу ; 
• вироблення у студентів практичних навиків проведення навчальної роботи на рівні вимог 

вищої школи; 
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• виховання в майбутніх викладачів вмінь вирішувати проблеми викладання математики та 
інформатики, формування навиків самостійного аналізу і творчого підходу до процесу 
викладання; 

• вироблення вмінь організовувати роботу студентів у комп’ютерному класі, керувати їх 
роботою в умовах локальної мережі; навчити студентів орієнтуватися в апаратному і 
програмному забезпеченні,  вміти застосовувати різні програмні засоби. 

Студенти повинні знати: 
• основні положення (принципи) методики викладання у вищій школі; 
• форми та методи організації навчального процесу у вищій школі; 
• про роль лектора та його майстерність; 
• роль і значення практичних, лабораторних занять та семінарів; 
• мету і завдання курсів математики та  інформатики у вищій школі; 
• перелік літератури, рекомендованої МОН України для викладання  математики та 

інформатики; 
• нові інформаційні технології навчання для викладання  математики та інформатики; 
•  

Студенти повинні вміти: 
• планувати свою діяльність як викладач математики та інформатики; 
• здійснювати методичний аналіз підручників з математики та інформатики; 
• складати конспекти занять та навчальні програми; 
• готувати методичне та дидактичне забезпечення занять; 
• застосовувати теоретичні знання з методики до організації навчально-виховного 

процесу; 
• організовувати та проводити контрольно-залікові заняття; 
• організовувати позааудиторну роботу з математики та  інформатики, проводити 

олімпіади; 
• проводити загально методичний аналіз заняття.  

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

Змістовний модуль 1. 
«Про загальні принципи  методики викладання математики та  інформатики» 

 
НЕ 1.1.  Предмет методики викладання математики  
 
          Зміст математичної освіти (цілі навчання математики; програми і підручники з математики; 
модернізація змісту шкільної математики). 

Наукові методи математики та їх використання при викладанні математики 
(спостереження і дослід, порівняння, аналіз і синтез, узагальнення і абстрагування). 
 
НЕ 1.2.  Принципи і методи навчання математики 
 

 Основні дидактичні принципи навчання математики: науковість, виховання в процесі 
навчання, наочність, свідомість і активність, міцність знань, систематичність і послідовність, 
доступність, індивідуальність підходу; основні традиційні методи навчання математики: 
пояснення, бесіда, розповідь, шкільна лекція, самостійна робота учнів з підручниками, 
самостійні вправи тренувального характеру; евристичний метод; проблемне навчання; метод 
активного навчання (навчання на моделях); програмоване навчання . 

 
НЕ 1.3.  Принципи і методи викладання інформатики 
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Зміст, методи, форми та особливості викладання інформатики. Реалізація принципів 
дидактики у викладанні інформатики. Методи навчання інформатики. Первинні та визначальні 
поняття. Класифікація понять. Формування алгоритмічного, обєктно-зорієнтованого та логічного 
мислення. 

Міжпредметні зв’язки у викладанні інформатики та інших начальних дисциплін. 
 

НЕ 1.4. Організаційні форми навчання інформатики у ВНЗ. 
 

Змістовна характеристика підручників і навчальних посібників з інформатики для ВНЗ. 
Типи занять з інформатики та їх структура. Традиційні методи навчання: розповідь, лекція, 

евристична бесіда, самостійна робота, вправа, лабораторна робота. Способи перевірки знань і 
навиків студентів. Принцип оберненого зв’язку в навчанні. Модернізація методів навчання. Різні 
прийоми активізації мисленнєвої діяльності студентів. Проблемне навчання. 
 

Змістовний модуль 2. 
«Методика викладання  основних розділів математики та інформатики. 
 
 
НЕ 2.1. Практичне (лабораторне) заняття з математики (інформатики)   
 

Практичне (лабораторне) заняття з математики і інформатики  як основна форма 
організації навчання; структура практичного (лабораторного) заняття основних типів; схема 
підготовки до практичного (лабораторного) заняття ; перевірка і оцінка знань учнів ; аналіз 
заняття). Підготовка викладача до заняття. Використання засобів наочності у викладанні курсу 
математики і інформатики. Організація самостійної роботи. Розвиток навиків самоконтролю. 
Диференційований та індивідуальний підходи при навчанні математики та інформатики. 
Принципи підбору індивідуальних і групових завдань. 

 
НЕ 2.2. Математичні задачі та їх роль при вивченні математики  
 

Роль і місце задач при вивченні математики; складові частини задачі; основні типи задач; як 
вчити учнів розв'язувати задачі; самостійне складання задач учнями. Теореми існування. Про 
дедукцію і індукцію. 

Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
 

 НЕ 2.3. Організація навчання інформатики у комп’ютерному класі 
 

Засоби навчання інформатики: комп’ютерний клас. Програмне забезпечення. Організація 
роботи в комп’ютерному класі. Рекомендації до проведення занять. Специфіка роботи викладача в 
умовах локальної мережі. Управління і контроль за роботою студентів. 
 
НЕ 2.4.  Організація позааудиторної роботи 
 

Методика організації позааудиторної  роботи з математики та інформатики (гуртки, 
товариства, вечори, олімпіади, КВВ). 

Методика проведення факультативних занять з математики та інформатики 
(загальна характеристика факультативних занять; основні форми і методи проведення 
факультативних занять). 

 
НЕ 2.5.  Екзамен з математики та інформатики. 
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Методика проведення консультацій до екзамену. Методика складання екзаменаційних білетів. 
Критерії оцінювання знань. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
1. Реньи А. «Диалоги о математике». М: Мир, 1969. 
2. Тихонов А.Н., Костомаров Д.П. Рассказы о прикладной математике. –М: Наука, 1979. 
3. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики, 1984. 
4. Бевз Г.П.  "Методика     викладання математики"  - К.:  «Вища школа», 1977.-376с. 
5.  Вишенский В.А., Перестюк М.О., Самойленко А.М.    "Збірник задач з математики" - 

Київ; Либідь, 1993. - 344с. 
6. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. – Минск: Вышейшая шк., 1998. – 431 с. 
7. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 624 . 
8. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 4 ч./ За ред. акад.. 

М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2003. 
9. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса информатики. – 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 167 с. 
10.  Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне 

програмування). Базовий курс. Навч. посіб. доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2005. –250 с. 
11. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування 

(процедурне програмування). Навч. посіб. доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2004.–160 с. 
12. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика. Навчальний посібник.– Чернівці: 

МВІЦ "Місто", 2006.– 423 с. 
13. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. 

Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 48 с. 
14. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. 

Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с. 
15. Інформатика і обчислювальна техніка: Методичні рекомендації та практичні завдання / 

Укл.: Маценко В.Г., Піддубна Л.А.– Чернівці: Рута, 2002.– 64 с. 
 
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ  
ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

 
«СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇЇ» 

135 год. (4 кредити) 
 

Мета викладання дисципліни: Задачі аналізу емпіричних даних займають 
центральне місце при проведенні експериментальних досліджень в будь-якій області 
знань. Аналіз даних складає алгоритмічну основу автоматизованих систем (САПР, 
АСУП, АСУТП та ін.). Метою та завданнями дисципліни  «СТАТИСТИЧНІ 
МЕТОДИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇЇ» є систематичне вивчення задач, що пов’язані 
із етапами обробки даних, побудовою та оцінкою математичних моделей 
експериментальних даних, застосування сучасних ППП обробки  статистичних 
даних на комп’ютері.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 
основні теоретичні і практичні принципи, форми, методи, прийоми прогнозування із 
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застосуванням ЕОМ; уміння застосовувати статистичні методи при моделюванні на 
ЄОМ різноманітних прикладних процесів та аналізі експериментальних даних. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 «Попередня обробка експериментальних даних » 

 
НЕ 1.1. Задачі попередньої обробки даних.  

Етапи статистичної обробки даних. Off-line  та on-line режими обробки даних. 
Прикладне програмне забезпечення статистичної обробки даних. 
НЕ 1.2. Моделювання псевдовипадкових чисел.  

Головні відомості із теорії імовірності та математичної статистики. Форми 
опису випадкових величин і процесів та їх числові характеристики. Найбільш 
поширені модельні закони розподілу даних.   Вимоги до генераторів випадкових 
чисел. Метод лишків генерування р.р. випадкових чисел, тести оцінки точності 
моделювання. Генерування нормально розподілених чисел. 
          Генеральна та вибіркова сукупності, способи утворення вибірок. Властивості 
параметрів вибіркових сукупностей, незміщеність середньої вибіркової, зміщеність 
дисперсії. 
НЕ 1.3.   Емпіричний розподіл даних. 

Числові характеристики: гістограма, полігон, медіана, мода, вибіркові середня 
та дисперсія, асиметрія, ексцес. Рекурентні формули знаходження вибіркової 
середньої та дисперсії. Статистика малих вибірок, розподіл Стьюдента, нерівність 
Чебишова. 
НЕ 1.4. Дослідження законів розподілу експериментальних даних. 
  Оцінювання параметрів; підрахунок теоретичних частот; перевірка 
статистичних гіпотез (критерій Стьюдента, критерій Колмогорова, критерій 
Ястрембського). Відшукання та виключення аномальних емпіричних даних. 
Критерій Стьюдента, правило практичної впевненості. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

 «Побудова та аналіз математичних моделей » 
 

НЕ 2.1. Лінійні регресійні моделі. 
Задачі регресійного аналізу. Основні припущення класичного регресійного 

аналізу. Вибір виду регресії, знаходження оцінок МНК, рекурентний алгоритм 
МНК, Статистичні властивості оцінок МНК. Довірча зона для лінії регресії, 
алгоритм дослідження лінійних регресійних моделей. 

Регресійні моделі із лінійними обмеженнями на коефіцієнти.   
НЕ 2.2. Нелінійні багатофакторні регресійні моделі. 

Найбільш поширені квазілінійні моделі. Лінеаризація та проблема зміщеності 
оцінок. Екстраполяція трендів. 
        Обчислювальні проблеми оцінювання нелінійних регресійних моделей. 
Алгоритми оцінювання однофакторних та багатофакторних моделей. Алгоритми 
стохастичної оптимізації. 
НЕ 2.3. Планування експерименту в задачах ідентифікації  об’єктів. 
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Основні положення і критерії планування експерименту. Головні етапи 
проведення експерименту: постановка задачі, планування, аналіз. План 
експерименту, ортогональні плани. 
      Лінійні оптимальні плани, теорема Бокса. Повний факторний експеримент, 
дробові репліки. Імітаційний експеримент. 
НЕ 2.4.     Опис та структура пакету Statistica. 

Типи робочих документів, структура електронних таблиць. Запуск системи, 
аналіз Робочого вікна. Ввід даних в системі Statistica, експорт даних із інших 
Windows- додатків. 
      Графічні можливості системи для створення наукових, ділових та спеціальних 
статистичних графіків, настроювання головних компонент. Вбудовані мови 
програмування SCL, Statistica Basic. Довідкова електронна система. 

Робота з модулями Основні таблиці статистики, Нелінійне оцінювання, Аналіз 
часових рядів та прогнозування. Підготовка та друк звіту. 
 НЕ 2.5. Статистичний аналіз часових рядів. 

   Означення часових рядів, приклади. Правила побудови часових рядів. 
Детермінована і випадкова складові. Тренд, сезонна і циклічна компоненти. Числові 
характеристики та їх оцінки для часових рядів. 

 Методи виділення тренда, сезонних ефектів. Згладження часових рядів. МНК 
та усереднення. Підбір моделі авторегресії та прогнозування.  

Опис модуля Time series analysis & Forecasting у системі STATISTICA. 
Стартова панель модуля. Діалог ARIMA (перетворення часових рядів, запуск 
процедури оцінювання). Діалог "ARIMA з інтервенцією". Діалог "Експоненційне 
згладжування і прогнозування". Діалог "Спектральний (Фурьє) аналіз". Діалог 
"Аналіз розподілених лагів". 

Література до дисципліни: 
 

ОСНОВНА 
29. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы 

моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983 .-471 с. 
30. Андерсен Т.Статистический анализ временных рядов.- М.: Мир,1976 .-756 с. 
31. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных.- М.: Мир, 1989 .-540 с. 
32. Вучков И., Бояджиева Л., Солаков Е. Прикладной линейный регрессионный анализ. – М.: 

Финансы и статистика, 1987 .-239 с. 
33. Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессия. – М.: Финансы и статистика, 1981.-302 

с. 
34. Каханер Д., Моулер К., Неш С. Численные методы и програмное обеспечение.- М.: Мир, 

1998 .-575 с. 
35. Костылев А. А. и др. Статистическая обработка результатов эксперимента на Микро-ЭВМ. 

– М.: Финансы и статистика, 1991 .-305 с. 
36. Мармоза А. Т. Практикум по математической статистике.- К., 1990 .-191 с. 
37. Полард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики .- М.: Финансы и 

статистика, 1982 .-344 с. 
38. Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Статистический анализ данных на компьютере .- М.: 

ИНФРА-М, 1998 .-528 с. 
39. Лєсна Н.С. Багатовимірний аналіз статистичних даних: Навч. посібник -Харків: ХНУРЕ, 

2004. - 120 с. 
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40. Боровиков В.П., Боровиков И.П. SТАТISТICА – Статистический анализ и обработка 
данных в среде Windows.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 608 с 

 
ДОДАТКОВА 

 
13. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде 

WINDOWS.– М.: Финансы и статистика, 1999.– 384 с. 
14. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 264 с. 
15. Джонстон Дж. Эконометрические методы. Пер. с англ.– М.: Статистика, 1980, с. 322–341. 
16. Кенделл  М.Дж.,  Стьюарт  А.   Многомерный статистический анализ и временные ряды. 

Пер. с англ.– М.: Наука, 1976.– 474 c. 
17. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ.- М.: Мир, 1982 .-488 с. 
 

 
«ВІЗУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ» 

162 год. (5 кредити)   
 

Мета викладання дисципліни: Метою курсу  є вивчення  RAD технологій візуального 
програмування на прикладі системи програмування C++Builder. У курсі детально розглядається 
практичне застосування принципів узагальненого програмування на прикладі засобів стандартної 
бібліотеки шаблонів STL. Візуальні технології програмування у середовищі C++Builder 
реалізуються засобами бібліотеки візуальних компонентів VCL (Visual Component Library), тому у 
курсі широко висвітлюються можливості цієї бібліотеки для побудови проектів різного 
призначення, зокрема, графічних додатків і додатків баз даних. 

Також вивчаються методи побудови власних компонентів, інсталяція їх на палітру 

компонентів, створення інтерфейсу MDI, динамічне переключення обробників подій, динамічне 

створення компонентів, засоби  підключення форм Delphi та інші нетривіальні аспекти 

програмування засобами C++Builder. 

Студент повинен знати: 
• ієрархію бібліотеки візуальних компонентів VCL (Visual Component Library); 
• основні можливості стандартної бібліотеки С++ і засоби стандартної бібліотеки шаблонів 

STL ( контейнери, алгоритми й ітератори); 
• схему створення нового  компонента для бібліотеки візуальних компонентів VCL; 
• основні властивості і методи класу TCanvas для розробки графічних додатків; 
• механізми доступу до даних із середовища розробки C++Builder. 

 
Студент повинен уміти: 

• застосовувати стандартні шаблони з бібліотеки шаблонів STL, викорисовувати ітератори і 
алгоритми бібліотеки STL; 

• динамічно створювати компоненти і форми під час виконання програми; 
• створювати власний компонент і вбудовувати його на палітру компонентів; 
• організовувати інтерфейси SDI та MDI і динамічно переключати обробники подій під час 

виконання програми; 
• будувати графічні додатки і додатки баз даних. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 
 «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ ТА  C++BUILDER» 
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НЕ 1.1. Загальна характеристика системи програмування C++Builder 
Вступ. Етапи еволюції програмування під Windows. Класи, компоненти й об’єкти. Об’ява 

базового і похідного класу. Специфікатори доступу.  Властивості, методи і події компонентних 
класів. Розширення і доповнення мови С++ в інтегрованому середовищі Builder C++. Складові 
частини проекту VCL-проекту в Builder C++. Створення проектної групи з кількох різнотипових 
складових.  
НЕ 1.2. Узагальнене програмування  

Стандартна бібліотека С++ (SCL). Огляд стандартної бібліотеки шаблонів (STL). 
Контейнери. Конструктори та члени-функції  контейнерів. Ітератори. Алгоритми. Приклади 
використання контейнерів, ітераторів, алгоритмів і предикатів. Робота з рядками засобами 
стандартної бібліотеки та без них. 
НЕ 1.3. Використання бібліотеки візуальних компонентів VCL  

VCL для прикладних програмистів. VCL для системних програмистів. Ієрархія класів. 
Класифікація компонентів. Динамічні компоненти. Переключення обробників подій під час 
виконання програми. Використання форм Delphi в проекті  Builder C++.   
НЕ 1.4. Створення багатовіконного інтерфейсу (MDI) 

Характиристика багатодокументного додатку. Батьківське і дочірнє вікна. Автоматичнее і 
динамічне створення форм. Динамічне створення дочірніх вікон. Оператори static_cast i 
dinamic_cast. MDI-властивості. MDI-події. MDI-методи. Приклад проекту з багатовіконним 
інтерфейсом. Задачі асоціації та їх розв’язання. Організація реакції на розширення файлу-
документу. Створення інтегрованого середовища розробки SPL-программ.у ВНЗ та основні форми 
його здійснення при формуванні педагогічних знань студентів. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «ПОБУДОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ  
РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ » 

 
НЕ 2.1. Графіка в C++Builder  

VCL – надбудова над GDI. Використання канви (Об’єктний клас Canvas). Графічні методи і 
властивості.  Графічні файли. Подія OnPaint. 
НЕ 2.2. Побудова власних компонентів 

Етапи побудови компонентів. Типи властивостей компонентів. Створення власних 
властивостей і оголошення успадкованих.  Методи запису і читання властивостей. Створення 
власних методів і оголошення успадкованих. Створення власних подій і оголошення 
успадкованих. Регістрація власних компонентів. Тестування компонентів та інсталяція їх на 
вкладинку палітри компонентів. Зберігання файлів нового компонента. Приклад створення 
власного  графічного компонента.  
НЕ 2.3. Візуальна розробка додатків баз даних  

Механізми доступу до даних із засобів розробки. Універсальний механізм доступу 
ODBC.Ошибка! Закладка не определена. Доступ до баз даних через BDE. Доступ до баз даних 
через ADO. Взаємодія компонентів доступу до даних з інтерфейсними компонентами. Етапи 
проектування додатка CКБД у найпростішому випадку. Модуль даних. Використання SQL-
запитів. Побудова додаткових полів в таблицях баз даних з проекта на Builder C++. Використання 
фільтрів. Створення динамічних запитів з параметрами. 
НЕ 2.4. Додаткові  можливості системи програмування C++ Builder 

Створення і використання потокiв в С++Builder. Властивості потоків.  Виконання потоків. 
Статичні і динамічні бібліотеки. Підключення бібліотеки DLL. Імпорт та експорт функцій. 
Приклад створення і використання  бібліотеки DLL. Обробка виключень. Створення звітів. 
Використання автоматизації об’єктів Microsoft Office в проектах C++Builder. Створення 
контролерів автоматизації. Програмування засобами OpenGL у C++Builder. 

 
Основна література до курсу: 

16. Сопронюк Т.М. Технології візуального й узагальненого програмування в C++Builder: 
Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 80 c. 
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17. Архангельский А.Я. Программирование в C++Builder 6.– М.: ЗАО ”Издательство БИНОМ”, 
2002.–1152с. 

18. Архангельский А.Я. C++ Builder 6. Справочное пособие. Книга 1. Язык С++. – М.: Бином-
Пресс, 2004 г.– 544 с. 

19. Мєтт Теллес. Borland C++Builder: библиотека программиста. – СПб: ПитерКом,1998. –  
512с. 

20. Кент Рейсдорф, Кен Хендерсон. Borland C++Builder: Освой самостоятельно. – Москва: 
Бином, 1998.–702с. 

21. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения.– М.: 
"Конкорд", 1992. – 367 с. 

22. Шамис В.А. С++Bulder 4. Техника визуального программирования. Издание второе, 
переработанное и дополненное.– М.: “Нолидж”, 2000. – 656 с. 

23. Шамис В. C++ Builder Borland Developer Studio 2006. – СПб: Издательство "Питер", 2007. – 
784 с. 

24. Алексанкин В. Г., Елманова Н. З. Среда разработки С++ Builder. –СПб: Издательство 
"Питер", 1999. – 312 с. 

25. Тимофеев В.В. Язык C/C++. Программирование в C++Builder 5. – Москва: Бином, 2000. – 
368 с. 

26. Кошель С.П., Елманова Н.З. Введение в Borland C++ Builder. – М.: Диалог-МИФИ, 1997.– 
252 с. 

27. Страуструп Б. Язык программирования С++. – Киев: "ДиаСофт", 1993. – 256 с. 
28. Страуструп Б. Язык программирования С++. – СПб.: ”Невский Диалект”, 2002.–1099 с. 
29. Страуструп Б. Дизайн и эволюция C++. – СПб: Издательство ''Питер'', 2006.– 448c. 
30. Скотт Мейерс. Эффективное использование STL. Библиотека программиста. – СПб: 

Издательство "Питер",  2003. – 400 с.Мэтью Г. Остерн. Обобщенное программирование и 
STL. Использование и наращивание стандартной библиотеки шаблонов C++. – СПб.: 
”Невский Диалект”, 2004. – 544 с. 

 
“ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ” 

135 год. (4 кредити) 
 

 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ інформаційної безпеки та захисту інформації 
і набуття навичок практичного їх застосування та навички роботи з сучасним прикладним програмним 
забезпеченням. 

Студент повинен знати: сучасні стандарти забезпечення інформаційної безпеки, сновні 
компоненты захисту інформації, сучасний стан законодавчих норм в області інформаційної 
безпеки, про управління ризиками і системою безпеки, теоретичні основи криптозахисту даних, 
предмет, методи та завданнями захисту даних, методики захисту важливої інформацію від 
несанкціонованого доступу, механізми шифрування інформації за допомогою існуючих методів 
шифрування, основні методи математичного перетворення інформації та способи її відтворення, 
загальні принципи захисту мереж і баз даних, знати основні напрямки використання 
криптографічних методів;  принципи застосування положень теорії  захисту інформаціїв сучасних 
електронно-обчислювальних системах та мережах. 

Студент повинен вміти: застосовувати математичний апарат теорії захисту інформації для 
вирішення практичних задач,  використовувати методи оптимального захисту мереж та баз даних  для 
побудови безпечних інформаційних систем, виконувати вибір та застосовувати методи  для 
забезпечення достовірності передачі повідомлень,  розробляти схеми систем безпечної передачі 
інформації по незахищених каналах зв’язку. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з 
доповіддю на семінарі, виконати лабораторні роботи та контрольну роботу по теоретичній частині 
курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
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«Основні поняття і аспекти інформаційної безпеки та основи криптології» 
 

НЕ 1.1. Основні поняття і аспекти інформаційної безпеки 
1. Загальні поняття інформаційної безпеки, коротка історія її розвитку. Сучасні стандарти 

забезпечення інформаційної безпеки. Категорії атак, визначення і умови для їх здійснення. Розгляд 
механізму проведення хакреських атакк. Мотивація діяльності хакерів, історія методів злому, різні 
способи проведення атак. Види шкідливого програмного забезпечення. Захист з електронним 
ключом. Захист з прив’язкою до апаратури. Захист при встановленні в мережу. Загроза 
електронного шпигунства. Технологія TEMPEST. 
 
НЕ 1.2. Основні кроки по захисту комп’ютера 
 Побудова резервних копій баз даних з допомогою системних утиліт і додатків. Хакинг 
архівних даних. Клавіатурні шпигуни. 
 
 
НЕ 1.3. Законодавство в області інформаційної безпеки 

Юридичні питання інформаційної безпеки.. Питання судового переслідування, 
конфіденційність особистої інформації. Міжнародні і національні стандарти і специфікації в 
області інформаційної безпеки 
НЕ 1.4. Традиційне шифрування і конфіденційність 
 Основні поняття захисту інформації. Основні терміни і вимоги до криптосистем..  
Симетричні криптосистеми. Криптоаналіз симетричних систем. Криптоаналіз за методом 
ймовірних слів. Частотний аналіз. Метод Казискі. 
 
НЕ 1.5. Моноалфавітні підстановки. 
 Підстановка Цезаря. Шифри заміни. Шифр Віжинера. Розробка програмної реалізації даних 
шифрів. 
 
НЕ 1.6. Блочне шифрування 

Структура шифру Файстеля.Алгоритми традиційного шифрування Стандарт шифрування 
даних(DES). Додаток PGP Desktop Security. Захист папок з допомогою програми PGP. 
Криптоконтейнери, стеганографія, види стеганографії. Проблеми і перспективи криптографічних 
систем.  Шифрування великих повідомлень і потоків даних. Шифрування, кодування і стиснення 
інформації. Реалізація криптографічних методів. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Криптографія з відкритим ключем та захист мереж» 
 

НЕ 2.1. Суть аутентифікації повідомлень 
 Методи аутентифікації повідомлень. Одностороння функція хешування. Захищена функція 
хешування SHA-1. 
 
НЕ 2.2. Криптоаналіз симетричних систем. 
 Криптоаналіз за методом ймовірних слів. Частотний аналіз. Метод Казискі. Криптоаналіз 
шифросистем на основі простої перестановки та перестановки за шляхами Гамільтона. 
 
НЕ 2.3. Принципи криптографії з відкритим ключем 

Алгоритми криптографії з відкритим ключем. Алгоритм RSA. Обмін ключами по схемі 
Діффі-Хеллмана. Цифрові підписи. Управління ключами. Цифрові сертифікати. Центр 
сертифікації. Криптографічні протоколи. Основні завдання. Цілісність. Протоколи аутентифікації і 
електронного підпису. Невідслідкованість. Електронні гроші. 

 
 
НЕ 2.4. Адміністрування мережі 
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Побудова моніторингу і адміністрування мережі з допомогою додатку FPinger. 
 
НЕ 2.5. Захист мереж і баз даних та виявлення атак 

Вразливості і події безпеки. Вразливі компоненти інформаційної системи. Класифікація 
вразливостей комп’ютерних систем. Адміністративна безпека. Поняття адміністративної безпеки. 
Рекомендації по організації роботи служби безпеці на підприємстві. Аналіз засобів технічної 
безпеки.  Позитивні і негативні сторони використання стандарту ISO 17799.  Комп’ютерні віруси. 
Типи вірусних атак. Антивірусна система захисту організації. Сучасні антивірусні програми. 
Брандмауери. Компоненти брандмауера. Правила фільтрації пакетів. Недоліки брандмауерів. 

 
 
НЕ 2.6. Мережеві сканери та екрани 

Сканування мережі на вразливості з допомогою додатку Xspieder та встановлення 
мережевого екрану Outpost Pro 2009 Suite. 
 

 
Основна література до дисципліни: 

 
20. Грайворонський М.В., Новіков О.М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем. – К.: 

Видавнича група BHV, 2009.-608 с.:іл. 
21. Остапов С.Е., Валь Л.О. Основи криптографії: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 

2008.-188с. 
22. Глущаков С.В., Бабенко М,И,., Тесленко Н.С. Секреты хакера. Защита и атака. Учебный курс, -

изд.2-е, доп. и перераб. -М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ,  2008.- 544с. 
23. Яремчук С.А. Защита вашего компьютера от сбоев, спама, вирусов и хакеров на 1000%. –СПб.: 

Питер, 2007.-288с.: ил. 
24. ДиНиколо Д. Что и как нужно защищать в Windows XP. –М.: НТ Пресс, 2007. – 464с.: ил. 
25. Бормотов С.В. Системное администрирование. на 100%. Спб.: Питер, 2006.- 256 с.: ил. 
26. Столлингс В. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты: Пер. с англ.-М.: Изд. Дом 

“Вильямс”, 2004.-432с.:ил. 
27. Фергюсон Н., Шнаер Б. Практическая криптография. : Пер. с анг. – М.: Изд. Дом  «Вильямс», 

2005. – 424 с.  
28. Задірака В., Олексюк О. Комп’ютерна криптологія. Підручник.-Київ: 2002,-504с.  
29. Alex JeDaev. Я люблю компьютерную самооборону. Учебное пособие.-М.: Только для 

взрослых, 2004.-432с. 
30. Ванг Уоллес. Безопасная работа в Интернет. Эффективный самоучитель. Пер с англ.- ООО 

«ДиаСофтЮП», 2005. - 400 с. 
31. Мелтон Г., Пилиган К. Офисный шпионаж. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 184 с.  
32. Бабан А.В., Шапкин Г.Г. Криптография.-М.: СОЛОН-Р, 2002, 512с. (серия книг “Аспекты 

защиты”). 
33. Мамаев М., Петренко С. Технология защиты информации в Интернете. Специальный 

справочник.- СПб.: Питер. 2002.- 848с. 
34. А.В. Лукацкий. Обнаружение атак. -2-е изд., переб. и доп.- СПб.: "БХВ-Петербург", 2003. - 608 

с.: ил. 
35. С. Мак-Клар, Д. Скембрей, Д. Курц. Секреты хакеров. Безопасность сетей – готовые решения, 

2-е изд.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2001.- 656 с.: ил. - Парал. титл. англ. 
36. Д.А. Козлов, А.А. Парандовский, А.К. Парандовский "Энциклопедия компьютерных вирусов" 

- М.: "Солон-Р", 2001. - 457 с.: ил. 
37. К. Касперски. Техника сетевых атак. -М.: Солон-Р, 2001. - 396 с.: ил. 
38. Донцов Д.А. Самые нужные программы для Windows. Популярный самоучитель. Спб.: Питер, 

2006.- 400 с.: ил. 
  



 161

«ТЕОРІЯ ІМПУЛЬСНИХ СИСТЕМ» 
108 год. (4 кредити)   

 
У курсі вивчаються звичайні диференціальні рівняння з імпульсною дією, наводиться 

класифікація систем таких рівнянь (системи з фіксованими і нефіксованими моментами  
імпульсної дії, розривні динамічні системи), вводяться основні поняття та означення, детальніше 
вивчаються імпульсні системи лінійних рівнянь. Поряд з чисто теоретичним матеріалом, 
розглядаються можливості математичного пакету MathCad, зокрема, мова програмування, функції 
для роботи з матрицями, функції для розв’язування систем звичайних диференціальних рівнянь 
без імпульсної дії. Вивчається, як застосувати перераховані можливості пакету MathCad для 
математичного моделювання систем з імпульсною дією, розв’язування початкової і крайової задач 
для лінійних систем з фіксованими моментами імпульсної дії. 

Мета курсу: студенти повинні виконувати якісне дослідження динамічних систем з 

розривними траєкторіями та розв’язувати  задачі, математичними моделями яких є системи 

звичайних диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дією. Завданням курсу, зокрема, є застосування 

можливостей програмування в  системі МаthCad для числового розв’язування  початкової та 

крайової задач для систем з фіксованими моментам імпульсної дії. 

 Студент повинен знати:  
• класифікацію рівнянь з імпульсною дією; 
• методи числового розв’язування задач Коші для систем з імпульсною дією; 
• методи побудови фундаментальних розв’язків; 
• методи дослідження стійкості розв’язків систем з імпульсною дією. 

 
Студент повинен вміти:  

• розв’язувати задачі Коші з фіксованими моментами імпульсною дії; 
• досліджувати на стійкість розв’язки імпульсних систем; 
• застосовувати систему MathCad для числового розв’язування початкової задачі для 

нелінійних рівнянь з імпульсною дією; 
• застосовувати систему MathCad для числового розв’язування початкової та крайової задач 

для систем лінійних рівнянь з імпульсною дією. 
 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з 
доповіддю, виконати контрольну роботу по практичній частині курсу, здати екзамен. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 

 «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ З 
IМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ» 

НЕ 1.1. Основні поняття, означення теорії систем диференціальних рівнянь з імпульсною 
дією 
Означення диференціального рівняння з імпульсною дією у фіксовані моменти часу. Приклади. 
Геометрична інтерпретація розв’язку початкової задачі. Зведення рівняння з імпульсною дією до 
інтегро-сумарного рівняння.  
НЕ 1.2. Класифікація рівнянь з імпульсною дією   
Властивості інтегральних кривих. Системи з фіксованими і нефіксованими моментами імпульсної 
дії. Аналіз поведінки розв’язків систем з нефіксованими моментами імпульсної дії. Продовження 
розв’язку та умови “биття”. Достатні умови, що гарантують відсутність биття. Розривні динамічні 
системи. Приклади. 
НЕ 1.3. Дослідження відхилення  розв’язків імпульсних систем 
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Інтегро-сумарні нерівності. Аналог леми Гронуолла-Беллмана для кусково-неперервних функцій. 
Теорема про неперервну залежність розв’язків від початкових умов і правих частин рівнянь.  
Близькість розв’язків імпульсної систем з малим параметром до розв’язків одного виду гладкої 
системи без імпульсної дії. Поняття про метод усереднення. 
НЕ 1.4. Застосування системи МаthCad для числового розв’язування  початкової 
імпульсної задачі для нелінійних рівнянь 
Вбудовані функції МаthCad для розв’язування систем звичайних диференціальних рівнянь без 
імпульсної дії. Огляд Dll-бібліотек з функціями користувача (спеціалізоване розширення системи 
МаthCad) для розв’язування імпульсних рівнянь. Реєстрація функцій DLL для розширення 
можливостей пакета MathCAD. Програмування у системі МаthCad Приклади розробки програм 
для числового розв’язування нелінійних імпульсних рівнянь.  Побудова графіків розв’язків 
початкової імпульсної задачі. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 
 «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ» 

 
НЕ 2.1. Лінійні системи з фіксованими моментами імпульсної дії 
Означення лінійної системи з імпульсною дією. Зведення лінійного рівняння n-го порядку з 
імпульсною дією до системи n лінійних рівнянь першого порядку з імпульсною дією. Теорема про 
існування і єдиність розв’язку лінійної імпульсної системи. Лінійні неоднорідні системи. Стійкість 
і асимптотична стійкість. Лінійні системи зі сталими і майже сталими матрицями. Критерій 
стійкості за першим наближенням 
НЕ 2.2. Матрицант  лінійної  системи з імпульсною дією 
Фундаментальна система розв’язків. Властивості розв’язків лінійних однорідних систем. Лінійні 
системи з імпульсною дією зі сталими коефіцієнтами. Нормальна фундаментальна матриця  
лінійної системи. Побудова матрицанта  лінійної  системи з імпульсною дією. Зв’язок розв’язку 
лінійної однорідної  імпульсної системи з її матрицантом.. Лінійні неоднорідні системи. Аналог 
формули Коші. Властивості матрицанта лінійної імпульсної системи. Властивості матрицанта 
лінійної однорідної системи з малим параметром 
НЕ 2.3. Стійкість розв’язків  
Означення стійкості розв’язків імпульсних систем з фіксованими моментами імпульсної дії. 
Стійкість лінійних однорідних систем. Лінійні системи зі сталими і майже сталими матрицями. 
Критерій стійкості за першим наближенням. Стійкість у системах з нефіксованими моментами 
імпульсної дії. Імпульсні системи зі  швидко осцилюючими коефіцієнтамиї 
НЕ 2.4. Застосування системи МаthCad для числового розв’язування  початкової та 
крайової задач для лінійних систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією 
Приклади розробки програм для числового розв’язування лінійних імпульсних систем. 
Використання вбудованих функцій користувача (спеціалізоване розширення системи МаthCad) 
для тестування програм. Побудова графіків розв’язків початкової та крайової імпульсних задач 
для системи лінійних диференціальних рівнянь. 
 

 
Основна література до курсу: 

9. Самойленко А.М., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения с импульсным 
воздействием.– К.: Вища шк.,1987.–288 c. 

10. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. т.2. – М.: Физматгиз, 1962. – 640 с. 
11. Арашанян О.Б., Залеткин С.Ф. Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. – М.: МГУ, 1990. – 336 с.  
12. Зеленский К.Х., Игнатенко В.Н., Коп А.П. Компьютерные методы прикладной математики. ч. 

1.– К.: Дизайн – В, 1999. – 352 с. 
13. Бігун Я.Й. Числові методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь. Навчальний 

посібник.– Чернівці: Рута, 2003.– 130 с. 
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14. Числові методи: Лабораторний практикум. Частина 1/ Укл.: Бігун Я.Й., Котенко Н.В., 
Сопронюк Т.М. – Чернівці: ЧНУ, 2002.–52 с. 

15. Mathcad 6.0 PLUS. Финансовые, инженерные и научные расчеты в среде Windows 95. – М.: 
Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1997. –712с. 

16. Очков В.Ф. MathCAD Plus 6.0 для студентов и инженеров. – М.: ТОО фирма «Компьютер 
Пресс», 1996. – 238 с. 

17. Самойленко А. М., Кривошея С. А., Перестюк Н. А. Дифференциальные уравнения. Примеры 
и задачи. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1984. – 408 с. 

18. Диференціальні рівняння: Методичні вказівки для студентів спеціальностей “Прикладна 
математика” та ”Інформатика”/ Укл. Р.І. Петришин. – Чернівці: Рута, 2002.– 60 с. 

19. Диференціальні рівняння: Методичні вказівки для студентів  математичного факультету. Ч 2/ 
Укл. М.П. Ленюк, Р.І.Петришин, І.П. Лусте. – Чернівці: Рута, 2002.– 59 с. 

20. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Сборник задач по обыковенным 
дифференциальным уравнениям: Учеб. пособие для втузов.. – М.: Высш. школа, 1997. – 287 с. 

21. Шидловська Н.А., Кравченко О.П. Аналіз електричних кіл з перемиканнями за допомогою 
теорії диференціальних рівнянь з імпульсною дією. // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: 
Зб. наук. пр. - К.: ІЕД НАНУ, 2005. - №2(11) Ч2, 2005.– С.3-6. 

22. Шидловська Н.А., Самойленко В.Г. Застосування теорії диференціальних рівнянь з 
імпульсною дією до деяких задач електротехніки // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: 
Зб. наук. пр. - К.: ІЕД НАНУ, 2004. - №1(7). - С.92-95. 

23. А. О. Игнатьев, О. А. Игнатьев, А. А. Солиман. Об асимптотической устойчивости и 
неустойчивости решений систем с импульсным воздействием.// Матем. заметки, 80:4 (2006), 
516–525. 

24. Л. В. Недорезов, Ю. В. Утюпин. Дискретно-непрерывная модель динамики численности 
двуполой популяции.// Сиб. матем. журн., 44:3 (2003), 650–659. 

 
«ЦИФРОВА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ» 

135 год. (4 кредити)   
 

Мета викладання дисципліни: викласти в конструктивному вигляді математичні основи 
цифрової обробки інформації з перспективою розробки алгоритмів та їх комп’ютерної  реалізації, 
які є достатніми для самостійного розроблення  алгоритмів і програмних засобів оброблення 
цифрової інформації для покращення функціонування реальних систем. 
  
ЗЗааввддаанннняя  ввииввччеенннняя  ддииссццииппллііннии  

1. Використовувати властивості неперервного та дискретного перетворень Фур’є, 
швидкого перетворення Фур’є, а також інших унітарних перетворень у системах 
цифрової обробки інформації. 

2. Здобути досвід розроблення та оптимізації цифрових фільтрів з частотною смугою 
пропускання і заданими характеристиками. 

3. Застосовувати алгоритми цифрової обробки інформації до реставрації сигналів, 
спотворюваних впливами шумів каналів передачі інформації.  

4. Отримати певний досвід систематизації методів виявлення і виділення ознак, 
нормалізації зображень у системах технічного зору. 

5. Ознайомитися з результатами геометро-топологічного аналізу зображень, структурно-
лінгвістичного розпізнавання об’єктів.  

6. Використовувати одержані знання при проектуванні інформаційних систем і систем 
керування.  Самостійно розробляти  алгоритми і програмні засоби оброблення цифрової 
інформації для покращення функціонування реальних систем.  

 
 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 
 
 В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 
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- основи унітарних перетворень: z-перетворення, перетворення Фур’є, дискретне перетворення 
Фур’є, частотне перетворення; 
- методи забезпечення стійкості цифрових фільтрів; 
- методи розробки цифрових фільтрів зі скінченною і нескінченною імпульсною 
характеристикою; 
- методи синтезу цифрових фільтрів: метод вікна, синтез фільтрів на основі дискретного 
перетворення Фур’є, методи і алгоритми синтезу оптимальних цифрових фільтрів, альтернанс 
Чебишова; 
- основні математичні моделі обробки зображень. 
 

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти: 
- розробляти та реалізовувати алгоритми перетворення Фур’є та швидкого перетворення Фур’є; 
- реалізовувати алгоритми синтезу цифрових фільтрів на основі частотної характеристики; 
- розробляти програмні засоби для забезпечення стійкості цифрових фільтрів; 
- розробляти алгоритми стиснення інформації за кодуванням Хаффмена, адаптивного кодування 
Хаффмена, арифметичного кодування, за методом Лемпеля-Зіва. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 
 «УНІТАРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ» 

 
НЕ 1.1. (Лекція) Предмет, мета та зміст дисципліни  
Математичний апарат опису сигналів і лінійних систем. 
НЕ 1.2. (Лекція) Теорема дискретизації 
Одновимірна теорема дискретизації. Застосування теореми дискретизації.  
Одновимірні лінійні системи, які описуються різницевими рівняннями.  
НЕ 1.3. (Лекція) Z-перетворення та його властивості   
Одновимірне z-перетворення. Основні властивості одновимірних систем 
НЕ 1.4.(Лекція) Частотне зображення та його властивості 
Зображення в частотній області і його властивості. Одновимірне дискретне перетворення Фур’є. 
Швидке перетворення та його властивості 
НЕ 1.5. (Лабор.) Розробити програми швидкого перетворення Фур’є. 
Використовуючи властивості перетворення Фур’є, розробити алгоритми та програмні засоби для 
обчислення перетворення Фур’є 
НЕ 1.6. (Лекція).  Стійкість цифрових фільтрів. Означення стійкості цифрових фільтрів. 
 Стійкість одновимірних цифрових фільтрів. Методи забезпечення стійкості цифрових фільтрів. 
НЕ 1.7. (Лабор.) Розробити програми для стиснення інформації. 
Реалізувати алгоритми: кодування Хаффмена, адаптивного кодування Хаффмена, адаптивного 
арифметичного кодування, алгоритм Лемпеля-Зіва. 
НЕ 1.8.  (Лекція).Передавальні функції цифрових фільтрів з лінійною фазою 
Синтез цифрових фільтрів методом вікна. Синтез фільтрів зі скінченною імпульсною 
характеристикою на основі частотної вибірки 
НЕ 1.9. (Лабор.) Розробка алгоритму і програмних засобів розпізнавання образів 
Використання методів формування векторів ознак, граматичних методів розпізнавання. 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

 
 «СИНТЕЗ ТА ОПТИМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ» 

 
НЕ 2.1.(Лекція) Постановка задачі про синтез оптимальних фільтрів 
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Задача про синтез оптимальних цифрових фільтрів. Різні підходи до розв’язання задачі про синтез 
оптимальних цифрових фільтрів  
НЕ 2.2.(Лекція) Алгоритми синтезу оптимальних цифрових фільтрів 
Зведення задачі про синтез оптимального цифрового фільтра до задачі лінійного програмування. 
Алгоритм синтезу оптимального фільтра.  
НЕ 2.3.(Лабор.) Реалізація алгоритму синтезу оптимального фільтра як задачі лінійного 
програмування 
Реалізація алгоритму синтезу оптимального цифрового фільтра в середовищі одного з 
оптимізаційних пакетів прикладних програм 
НЕ 2.4.(Лекція). Альтернанс Чебишова 
Теорема про альтернанс Чебишова оптимального синтезу цифрових фільтрів. Алгоритм Ремеза 
оптимального синтезу цифрових фільтрів  
НЕ 2.5.(Лабор.) Реалізація алгоритму Ремеза  
Застосувати теорему про альтернанс для розробки алгоритму оптимального синтезу цифрових 
фільтрів. Реалізувати алгоритм Ремеза. 
НЕ 2.6.(Лекція). Методи розпізнавання бінарних образів 
Вектор ознак та методи його побудови. Ідеї граматичних методів розпізнавання. Розпізнавання 
ліній та кіл методом Хоуга. 
НЕ 2.7. (Лекція). Один підхід до розпізнавання плоских зображень. 
Розпізнавання плоских зображень на основі алгоритмів перетворення Фур’є та швидкого 
перетворення Фур’є. 
 
 

 Основна література (до дисципліни): 
1. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1989. –  448 с. 
2. Каппелини В., Константинидис А. Дж., Эмилиани П. Цифровые фильтры и их применение. 

– М.: Энергоатомиздат, 1983 . –  360 с. 
3. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. – М.: Мир, 1982. – Кн. 1 – 312 с; Кн. 2 – 480 с. 
4. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. Перцептроны и теория механизмов мозга. – М.: 

Мир, 1965. – 480 с. 
5. Хант Э. Искусственный интелект. – М.: Мир, 1978. – 558 с. 
6. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. – М.: Мир, 1988. – 

488 с. 
7. Солонина А.И.,Улахович Д.А.,Арбузов С.М., Соловьева Е.Б. Основы цифровой обработки 

сигналов. – С-П.: БХВ-Петербург, 2005. – 768 с. 
8. Кириченко М.Ф., Букатар М.І., Сопронюк Ф.О. Конспект лекцій з дисципліни спеціалізації 

“Математичні методи цифрової обробки інформації”. – Чернівці: ЧДУ, 1991. – 68 с. 
9. Сопронюк Ф.О., Гайдайчук І.В., Фратавчан В.Г. Цифрова обробка інформації та 

розпізнавання образів. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт. – Чернівці, 
ЧДУ, 1999. – 36 с. 

 
Література до змістового модуля 1 

1. Каппелини В., Константинидис А. Дж., Эмилиани П. Цифровые фильтры и их применение. 
– М.: Энергоатомиздат, 1983 . –  360 с. 

2. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. – М.: Мир, 1982. – Кн. 1 – 312 с; Кн. 2 – 480 с. 
3. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. Перцептроны и теория механизмов мозга. – М.: 

Мир, 1965. – 480 с. 
4. Хант Э. Искусственный интелект. – М.: Мир, 1978. – 558 с. 
5. Сопронюк Ф.О., Гайдайчук І.В., Фратавчан В.Г. Цифрова обробка інформації та 

розпізнавання образів. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт. – Чернівці, 
ЧДУ, 1999. – 36 с. 

 
Література до змістового модуля 2 



 166

1. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. – М.: Мир, 1988. – 
488 с. 

2. Солонина А.И.,Улахович Д.А.,Арбузов С.М., Соловьева Е.Б. Основы цифровой обработки 
сигналов. – С-П.: БХВ-Петербург, 2005. – 768 с. 

3. Кириченко М.Ф., Букатар М.І., Сопронюк Ф.О. Конспект лекцій з дисципліни спеціалізації 
“Математичні методи цифрової обробки інформації”. – Чернівці: ЧДУ, 1991. – 68 с. 

 
Спеціальність „Соціальна інформатика” 
 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 
27 год. (1 кредит) 

 
Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і 

проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці 
та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі 
згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами 
знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей 
народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій 
щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з 
організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки 
безпеки та пожежної безпеки. 

Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана 
дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. 

Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні 
величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на 
працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати 
коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики 
виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої 
методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність 
технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати 
виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її 
захисту. 

 
Змістовий модуль 1 

«Створення портфоліо проект» 
 
НЕ 1.1. Управління охороною праці в державі та на підприємствах. 
Предмет, місце і значення курсу “Охорона праці в галузі”. Означення понять “охорона праці”, 
“управління охороною праці”. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки. Концепція 
управління охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління 
охороною праці та їх повноваження. Управління охороною праці на виробництві. 
 
НЕ 1.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці. 
Законодавство України з охорони праці. Державні нормативно-правові акти про охорону праці. 
Стандартизація та нормативно-технічна документація щодо охорони праці. Міжнародна 
організація праці. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці. Відповідальність за 
порушення законодавства з охорони праці. Особливості охорони праці молоді та жінок. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1. Умови праці та безпека на виробництві. 
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Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація умов праці. Фактори, що впливають 
на умови праці. Вплив виробничих шкідливостей на безпеку та працездатність. Санітарні норми, 
їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні (ГДР) виробничих факторів. Гранично 
допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Методи захисту людини від негативного 
впливу виробничих шкідливостей. Допустимий рівень виробничих чинників. 
 
НЕ 2.2. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Основні причини травматизму та професійних захворювань, показники для оцінки. Класифікація 
нещасних випадків. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Заходи запобігання травматизму та 
захворюванням на виробництві. Методи аналізу наслідків травматизму та профзахворювань. 
 
НЕ 2.3. Особливості праці користувачів ЕОМ. 
Поняття та завдання техніки безпеки. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки. 
Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання й устаткування в галузях. Електробезпека. 
Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і безпеку в різних галузях. Вимоги пожежної 
безпеки. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструментів вимогам 
стандартів безпеки та нормам охорони праці. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 

 
1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.  
2. Охрана труда в машиностроении: Уч. для вузов. Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Машиностроение, 
1993. – 432 с.  
3. Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под ред. О.Н.Русака. – Л.: 
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 541 с.  
4. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. - Львів: Афіша, 2000. – 176 с.  
5. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отраслиі» 
для студентів технических спеціальностей заочной формы обучения / Сост. Л.В. Дементий, В.А. 
Зеленская – Краматорськ: ДГМА, 2003. – 32 с. 

 
ДОДАТКОВА 

 
6. Закон Украины «Об охране труда». – К.: Основа, 2003. – 56 с.  
7. Журнал «Охрана труда». – К.: Основа.  
8. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.  
9. Демирчоглян Г.Г. Компьютер и здоровье. – М.: Издательство «Лукоморье», 1977. – 256 с.  

  
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

72 год. (2 кредити) 
 

Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти і науки зумовлена 
сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 
дозволяють, з одного боку розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з 
другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам 
населення.  
 Мета курсу: забезпечення підготовки студентів 5-го курсу до ефективного застосування 
комп’ютерних технологій при навчанні математики в школі; розширення можливості навчального 
процесу з використанням комп’ютера для спілкування, проведення досліджень, створення 
різноманітних дидактичних та методичних матеріалів, публікацій, презентацій, веб-сайтів, пошуку 
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додаткової інформації тощо; використання ІКТ в навчальних проектах для розвитку в учнів 
навичок мислення високого рівня, які відповідають потребам ХХІ століття та вимогам епохи 
інформатизації.  

 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: створювати портфоліо, яке міститиме такі 
складові: 

• План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх 
стандартів та державних навчальних програм. 

• Приклади робіт, підготовлених у ролі учня за допомогою комп’ютера: учнівської 
мультимедійної презентації, учнівської публікації (інформаційного бюлетеня чи 
буклета), учнівського веб-сайта. 

• Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної 
презентації, публікації, веб-сайта. 

• Дидактичні матеріали для учнів: роздавальні матеріали, тести, шаблони документів. 
• Методичні матеріали для вчителя: учительська мультимедійна презентація, публікація 

(інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт; інструкції з організації роботи в 
проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо. 

• План реалізації проекту. 
• Список інформаційних джерел. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Створення портфоліо проекту» 

 
НЕ 1.1 «Портфоліо проекту» 
а) Метод проектів;  
б) Структура портфоліо; 
в) Вибір теми проекту. 
 
НЕ 1.2  «План навчального проекту» 
а) Ключове та Тематичне питання Проекту; 
б) розробка плану проекту. 
 
НЕ 1.3 «Пошук ресурсів для навчального проекту» 
а) Створення списку інформаційних джерел; 
б) Пошук ресурсів для портфоліо проекту. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1 «Створення учнівської мультимедійної презентації» 
а) Створення учнівської презентації; 
б) Оцінювання учнівської презентації. 
 
НЕ 2.2 «Створення учнівської публікації» 
а) Створення учнівської публікації; 
б) Оцінювання учнівської публікації. 
 
НЕ 2.3 «Створення учнівського веб-сайту» 
а) Створення учнівського веб-сайту; 
б) Оцінювання учнівського веб-сайту. 
 
НЕ 2.4 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word» 
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а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.5 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Excel» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.6 «Створення методичних матеріалів для вчителя» 
а) Використання Microsoft Excel для створення методичних матеріалів для вчителя; 
б) перегляд плану навчального проекту. 
 

Змістовий модуль 3 
«Реалізація проекту» 

 
НЕ 3.1 «Розробка плану реалізації проекту» 
а) Створення плану реалізації проекту; 
б) Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за проектом. 
 
НЕ 3.2 «Компонування Портфоліо навчального проекту» 
а) Впорядкування вмісту Портфоліо. 
 
НЕ 3.3 «Демонстрація Портфоліо навчального проекту» 
а) Підготовка файлів Портфоліо; 
б) Демонстрація Портфоліо навчальних проектів. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА 
5. Intel Навчання для майбутнього. Навчальний посібник / Під ред. Тетяни Нанаєвої. – К.: 

Видавництво «Нора-прінт», 2006. 
6. Бевз Г.П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с. 
7.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник. Книга 1. – Шепетівка: Аспект, 

2004. – 288 с. 
8.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows). Частина 1. Посібник 

“Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Шепетівка: Аспект, 2001.– 112 с. 
ДОДАТКОВА 

5. Шестопалов Є.А. Exel’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 6. – 
Шепетівка: Аспект, 2003. – 96 с. 

6.  Шестопалов Є.А. Word’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 5. –  
Шепетівка: Аспект, 2003. – 112 с. 

7.  Шестопалов Є.А. Windows’95&98 для початківця. Посібник “Основи інформатики та 
обчислювальної техніки”. Книга 7. – Шепетівка: Аспект, 2003.– 112 с. 

8.  Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Посібник з інформатики. Книга 8. – Шепетівка: 
Аспект, 2003. – 112 с. 

  
 

“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”  
36 год. (1 кредит) 

  
 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інтелектуальної власності і набуття 
навичок практичного їх застосування та навички роботи. 

 Студент повинен знати: теоретичні основи інтелектуальної власності, правила 
міжнародно-правовою охорони інтелектуальної власності, основні поняття та розвиток 
авторського та суміжного права, основні методи патентування винаходу в Україні та іноземних 
країнах; 
 Студент повинен вміти: застосовувати методи правової охорони засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг, керуватися законодавством в галузі захисту 
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прав на комп’ютерні програми, обгрунтовувати авторські права на комп’ютерні програми та 
способами розпорядження правами інтелектуальної власності, надавати практичні рекомендацій 
щодо правомірного придбання комп'ютерних програм та візуальних ознак контрафактності 
примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку» провідних комп’ютерних компаній світу 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольну роботу по 
теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за одним змістовними модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи інтелектуального права» 

 
НЕ 1.1. Інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки. 

Поняття інтелектуальної власності (ІВ). Інтелектуальна власність як один з визначальних 
факторів розвитку економіки. Об’єкти інтелектуальної власності та їх класифікація.. Міжнародно-
правова охорона ІВ. Законодавство України в сфері ІB. Основні засади міжнародно-правової 
охорони ІВ. Значення міжнародної співпраці у цій сфері для соціально-економічного розвитку 
України. Діяльність міжнародних організацій у сфері ІВ. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика України в сфері ІВ та її сучасний стан. Конституція України – 
основа формування законодавства в сфері ІВ. Закони України та підзаконні нормативно-правові 
акти – джерела права ІВ. 

 
НЕ 1.2. Авторське право та суміжні права. 

Поняття та еволюція розвитку авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 
Особисті (немайнові) та майнові права автора. Вільне використання творів. Визначення суміжних 
прав та їх об’єкти. Умови здійснення суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні 
суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона 
авторського права. 

 
НЕ 1.3. Патентне право. 

Поняття та об’єкти патентного права. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і 
промислові зразки. Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки.  Суб’єктивні права на винаходи , корисні моделі та промислові зразки. Обов’язки, що 
накладаються патентом. Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Захист прав 
патентовласника. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних 
державах. 

 
НЕ 1.4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та їх види. Фірмове 
найменування (фірма).  Зазначення походження товару: загальна характеристика. Знаки для 
товарів і послуг: поняття, види та значення. Об’єкти знаків для товарів і послуг та їх види. Права і 
обов’язки, що випливають з свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 
Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та права. Міжнародно-правова охорона 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

 
НЕ 1.5. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні 

Огляд законодавства в галузі захисту прав на комп'ютерні програми.  Діяльність держави щодо 
легалізації комп'ютерних програм. Поняття комп'ютерної програми як об'єкта авторського права. 
Суб'єкти прав на комп'ютерні програми та їх права 

Виникнення авторських прав на комп'ютерні програми. Недоговірні способи розпорядження 
правами інтелектуальної власності. Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Державна реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми та договорів щодо 
розпорядження майновими правами на них. Економічні аспекти господарського обігу програмного 
забезпечення. 
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 Порушення авторських прав на комп'ютерні програми та засоби їх захисту. Цивільно-правові 
заходи щодо захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Адміністративно-правові заходи 
захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Кримінально-правові заходи захисту авторських 
прав на комп'ютерні програми. Відповідальність працівників підприємств та посадових осіб за 
порушення, пов'язані з авторськими правами на комп'ютерні програми. Судова експертиза у справах, 
пов'язаних з порушенням прав на комп'ютерні програми. 
 Практичні рекомендації щодо правомірного придбання комп'ютерних програм. Візуальні ознаки 
контрафактності примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку». Ознаки ліцензійності 
програмних продуктів компаній «Майкрософт», ABBYY, Borland, Vivendi Universal Games для PC, 
PlayStation 1, PlayStation 2, COREL, Антивирус Dr.Web®, Electronic Arts для PC, PlayStation 1, PlayStation 2. 
Ознаки ліцензійності комп'ютерних програм компанії Nero AG, PROMT, Symantec та Adobe.  
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Дмитришин В.С., Бережанська В.І. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в 
Україні. –к.: Вірлен, 2005.-304 с. 

2. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. У 4-х томах/ За заг. ред. 
О.Д.Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. 

3. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності: конспект лекцій. - К.: УкрІНТЕЇ, 2000.-
104с. 

4. Законодавство України про інтелектуальну власність. - X.: «Одиссей», 1998. 
5. Підопригора О.А., Підопригора 0.0. Право інтелектуальної власності України. Навчальний 

посібник. - К.: Юрінком інтер, 1998. 
6. Цивільне право. Загальна частина. Київ. 1995. Розділ VI. Право інтелектуальної власності. 
7. Азимов Ч.Н. Основи патентного права України, - X.: Основа, 1994. 
8. Тимофеенко Л. Про правову охорону комп'ютерних програм і баз даних / Підприємництво, 

господарство і право. - 1997. - № 9. 
9. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ Під ред. д.т.н. П.Н. Цибулева. - К.: 

УкрИНТЗИ, 1999.- 284 с. 
10. Всесвітня конвенція по авторських правах. Авторське право України. Зб. нормативно-правових 

актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 
11. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Авторське право України. Зб. 

нормативно-правових актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 
12. Конвенція, що затверджує Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності. Зб. нормативних 

актів із питань промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 
13. Паризька конвенція по охороні промислової власності. Зб. нормативних актів із питань 

промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 
 

Додаткова література 

1. Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
2. Закон «Про охорону прав на промислові зразки» / ВВРУ. - 1994. - № 7 
3. Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
4. Закон «Про авторське право і суміжні права» / ВВРУ. - 1994. - № 13. 
5. Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» / ВВРУ. - 1996. - № 36. 
6. Цивільний кодекс України. 
7. Кодекс про адміністративні правопорушення. 
8. Кримінальний кодекс України. 
9. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів і послуг. - СПУ, 1995,№ 1. 
10. Правила роздрібної торгівлі примірниками аудиовізуальних творів і фонограм від 4.11.97 p. 

Пост. KM України № 1209 від 4.11.97 p. / Офіційний вісник України. - 1997.-№45. 
11. Сергеев А.П. Патентне право. Навчальний посібник. - М.: Бек, 1994. 
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12. Дахно І.І. Патентно-ліцензійна робота. - К.: Блиц-Информ, 1996. 
13. Штумпф Г. Ліцензійний договір. - М.: Прогрес, 1988. 
14. Гальперін Л.Б., Михайлова Л.А. Інтелектуальна власність: сутність і правова природа / 

Радянська держава і право. - 1991. - № 12 
15. Богатих Е.А., Левченко В.Й. Патентне право капіталістичних і держав, що розвиваються. - 

М.: Юридична література, 1978. 
16. Цивільне і торгове право капіталістичних держав. Підручник. - М.: Міжнародні 

відношення, 1993. 
17. Прахов Б. Наслідки порушень прав володаря патенту / Підприємництво, господарство і 

право. - 1997. - № 6. 
18. Силонов Й. Авторські і суміжні права в шоу-бізнесі / Інтелектуальна власність. - 1998. - № 

3. 
 

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 
54 год. (2 кредити) 

 

Метою дисципліни «Методика викладання математики та  інформатики у вищій школі» є: 
• забезпечення глибокого вивчення студентами наукових і психолого-педагогічних основ 

структури і змісту курсу ; 
• вироблення у студентів практичних навиків проведення навчальної роботи на рівні вимог 

вищої школи; 
• виховання в майбутніх викладачів вмінь вирішувати проблеми викладання математики та 

інформатики, формування навиків самостійного аналізу і творчого підходу до процесу 
викладання; 

• вироблення вмінь організовувати роботу студентів у комп’ютерному класі, керувати їх 
роботою в умовах локальної мережі; навчити студентів орієнтуватися в апаратному і 
програмному забезпеченні,  вміти застосовувати різні програмні засоби. 

Студенти повинні знати: 
• основні положення (принципи) методики викладання у вищій школі; 
• форми та методи організації навчального процесу у вищій школі; 
• про роль лектора та його майстерність; 
• роль і значення практичних, лабораторних занять та семінарів; 
• мету і завдання курсів математики та  інформатики у вищій школі; 
• перелік літератури, рекомендованої МОН України для викладання  математики та 

інформатики; 
• нові інформаційні технології навчання для викладання  математики та інформатики; 
•  

Студенти повинні вміти: 
• планувати свою діяльність як викладач математики та інформатики; 
• здійснювати методичний аналіз підручників з математики та інформатики; 
• складати конспекти занять та навчальні програми; 
• готувати методичне та дидактичне забезпечення занять; 
• застосовувати теоретичні знання з методики до організації навчально-виховного 

процесу; 
• організовувати та проводити контрольно-залікові заняття; 
• організовувати позааудиторну роботу з математики та  інформатики, проводити 

олімпіади; 
• проводити загально методичний аналіз заняття.  

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

Змістовний модуль 1. 
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«Про загальні принципи  методики викладання математики та  інформатики» 
 

НЕ 1.1.  Предмет методики викладання математики  
 
          Зміст математичної освіти (цілі навчання математики; програми і підручники з математики; 
модернізація змісту шкільної математики). 

Наукові методи математики та їх використання при викладанні математики 
(спостереження і дослід, порівняння, аналіз і синтез, узагальнення і абстрагування). 
 
НЕ 1.2.  Принципи і методи навчання математики 
 

 Основні дидактичні принципи навчання математики: науковість, виховання в процесі 
навчання, наочність, свідомість і активність, міцність знань, систематичність і послідовність, 
доступність, індивідуальність підходу; основні традиційні методи навчання математики: 
пояснення, бесіда, розповідь, шкільна лекція, самостійна робота учнів з підручниками, 
самостійні вправи тренувального характеру; евристичний метод; проблемне навчання; метод 
активного навчання (навчання на моделях); програмоване навчання . 

 
НЕ 1.3.  Принципи і методи викладання інформатики 
 

Зміст, методи, форми та особливості викладання інформатики. Реалізація принципів 
дидактики у викладанні інформатики. Методи навчання інформатики. Первинні та визначальні 
поняття. Класифікація понять. Формування алгоритмічного, обєктно-зорієнтованого та логічного 
мислення. 

Міжпредметні зв’язки у викладанні інформатики та інших начальних дисциплін. 
 

НЕ 1.4. Організаційні форми навчання інформатики у ВНЗ. 
 

Змістовна характеристика підручників і навчальних посібників з інформатики для ВНЗ. 
Типи занять з інформатики та їх структура. Традиційні методи навчання: розповідь, лекція, 

евристична бесіда, самостійна робота, вправа, лабораторна робота. Способи перевірки знань і 
навиків студентів. Принцип оберненого зв’язку в навчанні. Модернізація методів навчання. Різні 
прийоми активізації мисленнєвої діяльності студентів. Проблемне навчання. 
 

Змістовний модуль 2. 
«Методика викладання  основних розділів математики та інформатики. 
 
 
НЕ 2.1. Практичне (лабораторне) заняття з математики (інформатики)   
 

Практичне (лабораторне) заняття з математики і інформатики  як основна форма 
організації навчання; структура практичного (лабораторного) заняття основних типів; схема 
підготовки до практичного (лабораторного) заняття ; перевірка і оцінка знань учнів ; аналіз 
заняття). Підготовка викладача до заняття. Використання засобів наочності у викладанні курсу 
математики і інформатики. Організація самостійної роботи. Розвиток навиків самоконтролю. 
Диференційований та індивідуальний підходи при навчанні математики та інформатики. 
Принципи підбору індивідуальних і групових завдань. 

 
НЕ 2.2. Математичні задачі та їх роль при вивченні математики  

Роль і місце задач при вивченні математики; складові частини задачі; основні типи задач; як 
вчити учнів розв'язувати задачі; самостійне складання задач учнями. Теореми існування. Про 
дедукцію і індукцію. 
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Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
 

 НЕ 2.3. Організація навчання інформатики у комп’ютерному класі 
Засоби навчання інформатики: комп’ютерний клас. Програмне забезпечення. Організація 

роботи в комп’ютерному класі. Рекомендації до проведення занять. Специфіка роботи викладача в 
умовах локальної мережі. Управління і контроль за роботою студентів. 
 
НЕ 2.4.  Організація позааудиторної роботи 

Методика організації позааудиторної  роботи з математики та інформатики (гуртки, 
товариства, вечори, олімпіади, КВВ). 

Методика проведення факультативних занять з математики та інформатики 
(загальна характеристика факультативних занять; основні форми і методи проведення 
факультативних занять). 

 
НЕ 2.5.  Екзамен з математики та інформатики. 

Методика проведення консультацій до екзамену. Методика складання екзаменаційних білетів. 
Критерії оцінювання знань. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
16. Реньи А. «Диалоги о математике». М: Мир, 1969. 
17. Тихонов А.Н., Костомаров Д.П. Рассказы о прикладной математике. –М: Наука, 1979. 
18. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики, 1984. 
19. Бевз Г.П.  "Методика     викладання математики"  - К.:  «Вища школа», 1977.-376с. 
20.  Вишенский В.А., Перестюк М.О., Самойленко А.М.    "Збірник задач з математики" - 

Київ; Либідь, 1993. - 344с. 
21. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. – Минск: Вышейшая шк., 1998. – 431 с. 
22. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 624 . 
23. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 4 ч./ За ред. акад.. 

М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2003. 
24. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса информатики. – 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 167 с. 
25.  Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне 

програмування). Базовий курс. Навч. посіб. доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2005. –250 с. 
26. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування 

(процедурне програмування). Навч. посіб. доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2004.–160 с. 
27. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика. Навчальний посібник.– Чернівці: 

МВІЦ "Місто", 2006.– 423 с. 
28. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. 

Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 48 с. 
29. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. 

Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с. 
30. Інформатика і обчислювальна техніка: Методичні рекомендації та практичні завдання / 

Укл.: Маценко В.Г., Піддубна Л.А.– Чернівці: Рута, 2002.– 64 с. 
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«WEB ПРОГРАМУВАННЯ» 
135 годин (4 кредити) 

 
Мета викладання дисципліни: Розробка серверних веб-додатків для мережі Internet є 

галуззю програмування, що стрімко розвивається. Опанування сучасних технологій є необхідною 
умовою для створення конкурентноздатних програмних продуктів. В межах Java платформи 
постійно розвиваються технології та інструменти, які втілюють у собі найновіші концепції у галузі 
веб-програмування. Метою  та завданням дисципліни є – вивчення засобів, концепцій та 
технологій Java платформи, які застосовуються у веб-програмуванні. А саме, технологій доступу 
до даних, генерації динамічного наповнення та типових архітектур веб-додатків. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні 
теоретичні і практичні принципи побудови веб-додатків; уміння застосовувати засоби java-
платформи для розробки веб-додатків. 

 
Вивчення курсу здійснюється за трьома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Технології доступу до даних» 

 
НЕ 1.1. Доступ до даних з Java додатків, JDBC API. 
Архітектура JDBC API.  З’єднання з базою даних. Побудова та виконання запитів. 

Підготовані запити. Обробка результатів запитів. 
НЕ 1.2. Усвідомлення перманентності  об’єктів та зв’язків. 
Перманентність у базах даних та програмах.  
Основні проблеми забезпечення перманентності об’єктів за допомогою реляційних баз 

даних: деталізація даних, подання зв’язків між типами у БД, нееквівалентність поняття 
ідентичності між об’єктами та між записами у таблицях БД, не еквівалентність способів 
забезпечення зв’язків між об’єктами та між рядками БД, обхід об’єктного графа.  

Забезпечення перманентності шляхом створення спеціального прошарку та альтернативні 
підходи. 

Концепція об’єктно-реляційного відображення. 
НЕ 1.3. Технологія Hibernate як один із способів забезпечення довгоживучості даних. 
Інтеграція Hibernate: архітектура Hibernate, базова конфігурація. 
Відображення перманентних класів: реалізація моделі предметної області додатка, 

визначення метаданих відображень, забезпечення ідентичності об’єктів, відображення 
успадкування між класами, відображення зв’язків між об’єктами. 

Робота з перманентними об’єктами: життєвий цикл перманентних об’єктів, керування 
перманентністю, використання транзитивності перманентності, вибірка об’єктів.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Технології генерації динамічного наповнення» 
 
НЕ 2.1. Java Servlets. 
Призначення сервлетів. Основні відомості про HTTP. Структура сервлетів. Області 

видимості. Об’єкт запиту. Об’єкт відповіді. Організація сесій. 
НЕ 2.2. Технологія JSP. 
Призначення JSP сторінок. Структура JSP сторінок. Інтерпретація JSP сторінок. Скриплети. 

JSP теги. JSP директиви. 
НЕ 2.3. Бібліотека JSTL. 
Синтаксис JSTL. Керування перебігу генерації за допомогою JSTL. Робота з фрагментами 

XML. Робота з БД. Форматування та інтернаціоналізація. 
НЕ 2.4. Сервер додатків Jakarta Tomcat. 
Призначення. Встановлення. Конфігурування. Інтеграція з середовищем розробки. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
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«Архітектури веб-додатків та технології їх реалізацій» 
 

НЕ 3.1. Типові архітектури веб-додатків. 
Model 1. Model 2. MVC. Багатошарові архітектури. 
НЕ 3.2. Struts Framework. 
Призначення Struts. Архітектура Struts додатків. Переваги та недоліки Struts framework. 

Actions. Interceptors. OGNL.  
 

Література до дисципліни: 
 

ОСНОВНА 
10. Maydene Fisher, Jon Ellis, Jonathan Bruce. JDBC™ API Tutorial and Reference, Third Edition. - 

Addison Wesley 2003 
11. Hibernate Reference Manual. 
12. Donald Brown, Chad Michael Davis, Scott Stanlick. Struts 2 in Action. – Manning 2008. 
13. Shawn Bayern. JSTL in Action. – Manning 2003. 
14. Christian Bauer, Gavin King. Hibernate in Action. – Manning 2005. 
15. Duane K. Fields, Mark A. Kolb, Shawn Bayern. Web Development with JavaServer Pages. Second 

Edition. – Manning 2002.  
 

ДОДАТКОВА 
 
6. Специфікація мови розмітки HTML (HTML 4.01 Specification) http://www.w3.org/TR/html4/. 
7. Todd M. Thomas Java Data Access—JDBC, JNDI, and JAXP. - M&T Books, 2002. 
8. Pratik Patel.  Java Database Programming with JDBC. -The Coriolis Group, 1996  
9. The PostgreSQL™ JDBC Interface 
10. Neal Ford. Art of Java Web Development. – Manning 2004. 
 
Педагогіка і психологія вищої школи  
Вища освіта і Болонський процес 

 
«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ 

ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» 
108 год. (4 кредити) 

 
Мета викладання дисципліни: вивчення задач, що пов’язані із існуванням розв’язків 

систем із запізненям, дослідження їх властивостей. Аналіз точних та наближених методів 
побудови розв’язків диференціально-фукціональних рівнянь.  

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання постановок 
початкових та крайових задач для диференціально-різницевих рівнянь; 
умов існування розв’язків  та основних їх властивостей; уміння   реалізовувати алгоритми 
знаходження наближених розв’язків рівнянь із запізненням при моделюванні на ЄОМ 
різноманітних прикладних процесів, що описуються диференціально-функціональними 
рівняннями.  

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 «Основна початкова задача  » 

 
НЕ 1.1. Приклади систем з післядією.   
Історичні аспекти розвитку теорії диференціально-функціональних рівнянь. Внесок українських 
математиків в теорію диференціально-різницевих рівнянь. Школа з диференціально-
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функціональних рівнянь у Чернівецькому університеті (Рубаник В.П., Царков Є.Ф., Фодчук В.І. та 
їх учні). Означення і класифікація диференціальних рівнянь з аргументом що відхиляється. 
НЕ 1.2. Метод кроків.   Теорема існування та єдиності розв’язку. 

Постановка початкової задачі для   диференціальних рівнянь з аргументом що відхиляється. 
Метод кроків розв’язування початкової задачі Коші.    Гладкість розв’язків   для диференціальних 
рівнянь запізнюючого та нейтрального типу.  
   Теорема про існування та єдиність розв’язку початкової задачі та неперервна залежність від 
початкових даних. Наближені методи розв’язання  диференціальних рівнянь із запізненням. 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

 «Елементи теорії диференціально-функціональних рівнянь » 
 

НЕ 2.1.  Лінійні диференціально-різницеві рівняння.  
        Властивості розв’язків лінійних диференціально-різницевих рівнянь. Характеристичний 
квазіполіном та його властивості. 
      Асимптотичні корені квазіполіномів. Наближене знаходження неасимп-тотичних коренів 
квазіполіномів. 
 
НЕ 2.2. Стійкість диференціально-різницевих рівнянь. 
Означення стійкості за Ляпуновим, асимптотичної та експоненціальної стійкості розв’язків. 

Необхідна і достатня умова стійкості розв’язків лінійних диференціально-різницевих рівнянь із 
сталими коефіцієнтами.  

    Метод Д-розбиття. Стійкість при малому запізнені. Теорема про стійкість за першим 
наближенням. 

 
 
НЕ 2.3. Періодичні розв’язки систем з післядією. 
    Періодичні розв’язки лінійних диференціально-різницевих рівнянь із сталими коефіцієнтами. 
Періодичні розв’язки лінійних неоднорідних систем в критичному і некритичному випадках. 
    Періодичні розвязки  квазілінійних систем в некритичному випадку. Аналітичний випадок 
квазілінійних систем. 
   Спеціальні розв’язки диференціальних рівнянь із запізненням. 
НЕ 2.4. Застосування диференціально-функціональних рівнянь. 

Технологічне та інерційне запізнення в хімічних процесах і електронних пристроях. 
Математична модель людина-оператор. 

Післядія в біологічних, екологічних та економічних системах. 
Математична однофакторна модель економічого росту із врахуванням запізнення віддачі 
інвестицій 

Література до дисципліни: 
 

ОСНОВНА 
41. Беллман Р., Кук К. Дифференциально-разностные уравнения.- М.:Мир, 1967 .-548 с. 
42. Мышкис А.Д. Линейные дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом.- М.: 

Наука, 1972 .-349 с. 
43. Рубаник В.П. Колебания квазилинейных систем с запаздыванием.- М.: Наука , 1969 .-287 с. 
44. Эльсгольц Л.Э., Норкин С.Б. Введение в теорию дифференциальных уравнений с 

отклоняющимся аргументом. – М.: Наука, 1971.-296 с. 
45. Каменский Г.А., Скубачевский А.Л. Краевые задачи для дифференциально-разностных 

уравнений. – М.: Изд-во МАИ, 1992. – 192 с. 
46. Фодчук В.І., Бігун Я.Й., Клевчук І.І., Черевко І.М., Якімов І.В. Регулярно і сингулярно 

збурені диференціально-функціональні рівняння. – К.: Ін-т математики НАН України, 1996. 
– 210 с. 

47. Хейл Дж. Теория функционально-дифференциальных уравнений. – М.: Мир, 1984. – 421 с. 
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ДОДАТКОВА 

 
1. Митропольский Ю.А., Мартынюк Д.И. Периодические и квазипериодические колебания 

систем с запаздыванием.-Киев:Вища школа, 1979 .-247 с. 
2. Курбатов В.Г. Линейные дифференциально-разностные уравнения. – Воронеж: Изд-во 

ВГУ, 1990. – 168 с. 
3. Хусаинов Д.Я., Шатырко А.В. Метод функций Ляпунова в исследовании устойчивости 

дифференциально-функциональных уравнений.–К.: Изд-во Киевского ун-та, 1987. – 236 с. 
4. Kolmanovskii V., Myshkis A. Introduction to the theory and applications of functional-

differential equations. – Kluwer, 1999. – 648 p 
 
 

«ТЕХНОЛОГІЯ  РОЗРОБКИ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ »  
162 год. (5 кредитів) 

 
Курс «Мережі ЕОМ» є складовою частиною вивчення основних методів та засобів 

інформаційних технологій. Він дає можливість засвоїти принципи роботи із сучасними засобами 
комп‘ютерної техніки та програмним забезпеченням для подальшого їх використання в 
професійній діяльності. 
 

Мета курсу: введення в ідеї та методи побудови веб-додатків на основі архітектури 
Модель-Представлення-Контроллер (MVC) з доступом до баз даних. 
 Студент повинен знати: основні поняття мережевих технологій; модель OSI; топології 
мереж; сучасні стеки протоколів; протоколи рівня додатків (служби), що використовуються у 
мережі Intenet; принципи функціювання технологій Клієнт-Сервер.  
 

 Студент повинен вміти: проектувати архітектуру середньої (за розміром) локальної мережі, 
використовувати мережеві можливості сучасних ОС, налагоджувати.  
 
 Студенти повинні опанувати відповідний теоретичний матеріал, що включає в себе основні 
способи доступу до середовища передачі та моделі комунікації. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи програмування MVC – додатків з доступом до баз даних» 

 
НЕ 1.1. Базові поняття і визначення курсу  
  Історія інтернет-програмування. Знайомство з архітектурою MVC. Принципи розробки 
сучасних веб-додатків: переваги домовленості над конфігуруванням, принцип не повторюваності 
коду, швидка розробка. СУБД SQLite. 
 
НЕ 1.2. Основи мови Ruby 

Ruby, як скрипкова мова. Компільовані та скриптові мови, переваги і недоліки, швидкодія 
при виконанні та написанні, об’єктна зорієнтованість Ruby. Написання програм мовою Ruby: Irb, 
Ruby об’єкти, синтаксис мови. 

Об’єктна зорієнтованість в Ruby:  класи і об’єкти, функціональність на об’єктному рівні, 
функціональність на рівні класів. 

Стандартні Ruby класи: масиви, хеші, стрічки, цифри, символи, Nil. 
 
НЕ 1.3. Основи Rails-технології 
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Три оточення. Конфігурування бази даних. Архітектура MVC: MVC в теорії, MVC в Rails, 
основи роботи модулів ActiveRecord, ActionPack та REST. Генерація коду. ActionMailer. 
Тестування та відладка. 
 
НЕ 1.4. Модель, відображення, контролер 

Створення моделі: генератор моделей,  міграції, SQL. Робота з контролером: генерація 
контролера за допомогою скрипта. Створення відображення: генерація відображення, створення 
статичних сторінок, створення динамічних сторінок, робота з даними моделі. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Платформа Rails » 
 

НЕ 2.1. Основні можливості компоненти Action Controller 
 Доступ до форм даних з контроллера.Управління маршрутизацією в Rails. Використання 
flash-повідомлень. Створення фільтрів та їх використання для аутентифікації. Обмеження доступу 
до методів контроллеру. Використання сесій. 
 
НЕ 2.2.  Основні можливості компоненти Active Record 

Налагодження доступу до бази даних; визначення структури бази даних програмним чином; 
використання міграцій; моделювання бази даних за допомогою Active Record; доступ до даних 
через Active Record; використання find для одержання даних; оновлення записів засобами  Active 
Record; засоби  Active Record для перевірки правильності введених даних; блокування записів 
засобами  Active Record. 
  
НЕ 2.3. Розширення Rails-додатку за допомогою модулів сторонніх розробників 

Пошук та встановлення модулів; використання модуля file_column для завантаження 
файлів; використання модуля acts_as_authenticated для розробки додатку з можливістю обмеження 
права користувачів на доступ до певних ресурсів. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
9. В. В. Пасічник, В. А. Резніченко. Організація баз даних та знань, 2006. Підручник. 
10. Коцюк Ю.А. Бази даних. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2007. 

Методичний посібник. 
11. Lucas Carlson, Leonard Richardson. Ruby Cookbook. Publisher: O'Reilly. 2006, Pages: 906. 
12. Dave Thomas, David Heinemeter Hansson. Agile Web Development with Rails. 2005, The Pragmatic 

Programmers LLC. 
13. Beginning Ruby on Rails E-Commerce: From Novice to Professional. Copyright © 2006 by Christian 

Hellsten and Jarkko Laine. 
 
 

«ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ »  
135 год. (4 кредити) 

 
Системи телекомунікацій масово впроваджуються у фінансові, промислові, торгові та 

соціальні сфери. Тому різко зріс інтерес користувачів до проблем захисту інформації, який є 
сукупністю організаційно-технічних заходів і правових норм для попередження заподіяння 
збитків. 

 
Мета курсу: проведення аналізу безпеки комп’ютерних мереж та вивчення основних 

механізмів їх захисту, конфігурування та супроводження операційних систем з точки зору безпеки 
на прикладі ОС Linux, розгляд потенційних вразливостей та рекомендацій щодо запобіганню 
можливих мережевих атак. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей 
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використання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення при побудові захищених систем 
в організаціях різного типу. 

 
 Студент повинен знати: основи безпеки комп’ютерних мереж, основні цілі та види 
мережевих атак,  засоби захисту, починаючи із профілактичних дій і завершуючи засобами 
оперативного виявлення атак для подальшого знешкодження.  
 
 Студент повинен вміти: працювати з операційною системою Linux, користуватися 
можливостями програмного забезпечення для побудови та супроводження захищених систем, а 
саме: системою SSH, програмами Crack, Tripwire, Bastille, використовувати програму iptables для 
побудови мережевого екрану у локальній (Intranet) та глобальній (Internet) комп'ютерній мережі, 
розробляти правила інформаційної безпеки. 
 
 Студенти повинні опанувати відповідний теоретичний матеріал, що включає в себе основи 
комп’ютерної безпеки та основні засоби для забезпечення безпеки в комп’ютерних мережах. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи комп’ютерної безпеки» 

 
НЕ 1.1. Загальні відомості що-до проникнення в систему 
  Цілі зловмисників при про-никненні в систему. Три види атак.  Основи дослідження на 
вразливості. 
 
НЕ 1.2. Основи безпеки 

Основні принципи безпеки. Захист робочого місця. До-кументація по безпеці. Па-ролі. 
Підвищення безпеки ядра. Використання модулів аутентифікації та одноразових паролів. 
 
НЕ 1.3. Основи криптографії 
  Призначення криптографії. Типи алгоритмів  шифру-вання: симетричне, асимет-ричне, 
мішане. Хешування і цифрові підписи. Основи роботи програми PGP. Ос-новні поняття технології 
SSL. Шифрування розділів та файлових систем. Резервне копіювання. 
 
НЕ 1.4. Моніторинг системи 

Облік використання ресурсів. SUID та SGID програми. Програма sXid. Цілісність файлової 
системи.  Програма Tripwire. Робота з журналами. Програма LogCheck/ LogSentry.  Робота з 
антивірусами. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 «Основні засоби для забезпечення безпеки в комп’ютерних мережах » 

 
НЕ 2.1. Основи безпечного налагодження  мережних ОС 

 Мережеві сканери, аналізатори та детектори. Мережевий екран. Програма iptables. 
Виявлення атак. Програма PortSentry. Захищений інтер-претатор команд: система SSH. Основи 
конфігурування безпеки програм SAMBA, Web-сервера APACHE, елек-тронної пошти. 
Налагодження проксі-сервера. 
 
НЕ 2.2. Прослуховування трафіка. DOS-атаки 

Пасивне прослуховування. Активне прослуховування. Обман MAC-адреси та 
маршрутизатора. Перехоплення з’єднання. Захист від прослуховування. Різновиди DOS-атак. 
Захист від DOS-атак. 
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НЕ 2.3. Розробка правил інформаційної безпеки 
Цілі політики. Розробка правил безпеки: фізична безпека, аутентифікація та безпека мережі, 

правила безпеки Internet, шифрування. Супроводження правил. 
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. В.Чернега, Б.Платтнер. Комп'ютерні мережі. Севастополь, Вид-во СевНТУ, 2007. Навчальний 
посібник. 

2. Поповский В.В., Персиков А.В. Защита информации в телекомму-никационных системах. Том 
1,2. Компанія СМІТ, 2007. Навчальний посібник. 

3. Фленов М. Е. Linux глазами хакера. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 544 с.: ил. ISBN 5-94157-
63 5-8 

4. Хатч, Брайан, Ли, Джеймс, Курц, Джордж-Секреты хакеров. Безопасность Linux — готовые 
решения, 2-е издание. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильяме", 2004. — 704 с.: ил. — 
Парад, тит. англ. ISBN 5-8459-0570-2 (рус.) 

5. Манн, Скотт, Митчелл, Эллен Л., Крелл, Митчелл. Безопасность Linux, 2-е издание. : Пер. с 
англ. — М. : Издательский дом "Вильяме", 2003. — 624 с. : ил. — Парад, тит. англ. ISBN 5-
8459-0485-4 (рус.) 

6. Колисниченко Д.Н. Linux-сервер своими руками. — СПб: Наук: Техника, 2002. — 576 стр. с ил. 
Прилагается CD. 

7. Скотт Бармен. Разработка правил информационной безопасности, Изд-во Вильямс, 2002, ISBN 
5-8459-0323-8 

8. Костромин В. А. Самоучитель Linux для пользователя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.  – 672 с.  
  
 

«РОЗРОБКА БІЗНЕС-ДОДАТКІВ НА ПЛАТФОРМІ MICROSOFT .NET FRAMEWORK» 
135 год. (4 кредити)   

 
Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з перспективними технологіями 

Microsoft. Наявність у студента подібних знань різко підвищить його конкурентоздатність на 
ринку праці. Метою курсу є дати студенту огляд перспективних та тільки-що випущених 
технологій в області розробки програмного забезпечення на платформі Microsoft .NET 

Розглядаються такі технології як Windows Presentation Foundation, Windows Communication 
Foundation, Windows Workflow Foundation, Ajax, LINQ. Також дається короткий огляд Visual 
Studio 2008 та Team Foundation Server. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про сучасні 
технології в області розробки програмного забезпечення на платформі Microsoft .NET, архітектуру 
типових WinForms- та Web-додатків, специфіку розробки додатків на платформі Microsoft .NET з 
використанням сучасних технологій WPF, WCF, WWF; уміння використовувати сучасні 
можливості мови C#, використовувати LINQ, використовувати WPF для створення Windows та 
Web-додатків, використовувати WCF для побудови WCF-сервісів, створювати веб-додатки з 
використанням технології Ajax та використовувати можливості Visual Studio 2008 та Team 
Foundation Server. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
«Основні нововведення в платформі Microsoft .NET» 

 
НЕ 1.1 Visual Studio 2008 та Team Foundation Server. 

Нововведення в середовищі розробки Visual Studio 2008. Використання Team Foundation 
Server.  
НЕ 1.2 C# 3.0 та LINQ.  
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Нововведення в мові програмування C# 3.0. Функціональне програмування та лямбда-
числення. Мова запитів. Дерева виразів. Доступ до БД та XML. Мова LINQ. Стандартні операції 
запитів. Приклади. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Технології WPF, WCF, WWF, Ajax» 

 
НЕ 2.1. WPF 

Створення UI. Складові частини WPF. Декларативне програмування UI та XAML. Основи 
моделі UI та XAML. Елементи XAML. Приклади. 

 
НЕ 2.2. WCF 

Розподілене виконання. SOA. Складові частини WCF. Створення WCF-сервісів. 
Конфігурування WCF-сервісів. Відмінності від веб-сервісів. WS-* та WCF. Приклади. 
НЕ 2.3. WWF 

Поняття workflow. Специфіка бізнес-процесів. Основні поняття WWF. Типи workflow. 
Підтримка в Visual Studio. Workflow і ASP.NET. Приклади. 
НЕ 2.4. Microsoft Ajax 

Сучасні тенденції в розробці web-додатків. Microsoft Ajax. Архітектура Microsoft Ajax. 
Клієнтська частина. Серверна частина. Підтримка в Visual Studio. Приклади. 

 
Основна література до курсу: 

 
1. Д. Рихтер “CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 2.0 на 
языке С#”, Русская редакция, 2007 
2. С.С. Байдачный. .NET Framework 2.0, СОЛОН-Пресс, 2006 
3. К. Нейгел и др. C# 2005 и платформа .NET 3.0 для профессионалов, Диалектика, 2008 
4. Эндрю Троелсен. C# и платформа .NET 3.0, Питер, 2008, 1456 с. 
5. Мэтью Мак-Дональд. WPF. Windows Presentation Foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008 
для профессионалов, Вильямс, 2008, 928 с. 
 
 
 


