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ДВНЗ «ПДТУ», професор, доктор економічних наук; І.В. Федосова, завідувач кафедри
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

11 Математика та статистика

Спеціальність

113 Прикладна математика

Освітня кваліфікація

Магістр з прикладної математики

Кваліфікація в дипломі

Магістр з прикладної математики

Тип диплома

Диплом магістра , додаток до диплому
Диплом магістра з відзнакою, додаток до диплому
Очна (денна), нормативний термін навчання – 1,5 року

Форма та термін навчання
Вищий навчальний заклад

Державний навчальний технічний заклад «Приазовський
державний технічний університет»

Структурний підрозділ

Факультет інформаційних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Сертифікат про акредитацію спеціальності:
серія НД-IV, номер № 0571245 від 3 червня 2014 р., термін
дії до 01 липня 2019 р.

Рівень програми

FQ-EHEА – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень та HPK – 7
рівень / Магістр

Вимоги освітньої програми

Студент повинен виконати програму підготовки згідно навчального плану, який включає 90 кредитів Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 1
кредит дорівнює 30 годинам загального навчального навантаження студента.
Кредити студенту зараховуються у випадку успішного
складання семетрових іспитів з навчальної дисципліни, захисту курсових робіт та проектів, захисту звіту з практики,
захисту магістерської роботи.

Опис результатів навчання (набуті компетенції)
Знання і розуміння
Випускник даної спеціальності повинен володіти:
- знанням історії української держави та її народу, бачити місце України серед країн світу, визначити місце і роль
професійної діяльності у вирішенні завдань науковотехнічного і соціального розвитку України;
- поєднувати широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю,
безперервно поновлювати свої знання, розширювати суспільно-політичний кругозір, вміти на практиці використовувати принципи наукової діяльності, володіти навиками виховної роботи серед учнів, студентів, у колективі;
- письмовою і усною літературною мовою, професійно
користуватися хоча б однією іноземною мовою, володіти

основами теорії і історії української і світової культури, а
також мати потребу в постійному духовному і фізичному
самовдосконаленні;
- основними положеннями філософії та сучасних
економічних, політичних теорій, основами природознавства, психології та педагогіки;
- повинен бути підготовленим до діяльності по одержанню нових наукових знань в математичній економіці, математичному і комп'ютерному моделюванні, соціальному та
економічному
прогнозуванні,
системному
аналізі,
інформаційних системах менеджменту;
- основними поняттями, концепціями і фактами сучасної
прикладної математики;
- знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для розробки, впровадження і використання математичних методів
і алгоритмів у різних галузях науки і народного господарства;
- методами та засобами викладання інформатики, формами організації навчального процесу в середніх та вищих
навчальних закладах;
- сучасними методами ефективного доступу до
інформації, її збору, систематизації та збереження, використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації
на базі нових інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і глобальних
комп’ютерних мереж;
- методами статистичного моделювання та прогнозування, виконувати оцінювання вихідних даних моделі, використовуючи системи і процедури статистичного аналізу;
- методами статистичного моделювання та прогнозування, виконувати оцінювання вихідних даних моделі, використовуючи системи і процедури статистичного аналізу;
- методами об’єктно-орієнтованого програмування, вміти
розробляти об’єктно-орієнтовані моделі предметних галузей
за допомогою мов об’єктно-орієнтованого моделювання;
- Інтернет-технологіями і методами адміністрування
Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного
вузла Internеt, інтерактивних WEB-сторінок;
- методами та сучасними програмними засобами для налагодження програм та програмних комплексів;
- технологіями робіт у програмістських колективах з
розподіленим фронтом робіт.
Застосування знань і
розумінь

Магістр повинен знати:
- все те, що й бакалавр і крім того:
- профілюючі та спеціальні дисципліни, в тому числі:
аналіз даних, статистичні методи обробки інформації, основи захисту інформації в комп’ютерних мережах, технології
розробки розподілених баз даних, математичні моделі в
екології, біології та медицині, економічний ризик та методи
його моделювання;
- принципи і засоби збору, систематизації, узагальнення

інформації і проведення наукових досліджень за профілем
спеціальності; практичні питання редагування і підготовки
матеріалів до опублікування; складання рефератів, оглядів і
рецензій; основи права і наукової організації праці;
- загальну структуру сучасних комп’ютерів, основні
операційні системи, мову Асемблера, принципи роботи
компіляторів та інтерпретаторів;
- сучасні мови програмування для різних предметних галузей, вміти розробляти інформаційні моделі різних предметних середовищ;
- методи комп’ютерної графіки: математичні методи побудування графічних образів, графічні формати, мови
графічного опису;
- початки теорії комп’ютерних мереж, володіти сучасними технологіями створення та адміністрування мереж.;
теорію баз даних;
- методи збереження інформації та її обробки, розробляти
бази знань за допомогою мов подання знань, мов для штучного інтелекту;
- основи систем штучного інтелекту, володіти методами
побудування таких систем.
Магістр повинен уміти:
- все те, що й бакалавр і, крім того:
- планувати, організовувати і вести науково-дослідну роботу; розробляти математичні моделі в сфері науки, техніки
і економіки; ставити і обґрунтовувати цілі і задачі
досліджень; проводити всі необхідні дослідження і ставити
задачі для ЕОМ; здійснювати обробку одержаних даних і
правильно оформлювати результати досліджень;
- застосовувати раціональні методи пошуку, відбору і використання інформації, здійснювати її перевірку і
класифікацію джерел; орієнтуватись у спеціальній науковій
і науково-методичній літературі з спеціальності і суміжних
питань;
- здійснювати розробку, аналіз та обґрунтування математичних моделей;
- на основі математичної моделі сформульовувати конкретну математичну постановку задачі (прогностичну, розрахункову, оптимізаційну), визначати склад задачі, що
реалізується в кожній підсистемі, режими функціонування
системи за допомогою графічного, табличного та інших
способів уявлення, використовуючи матеріали технічного
завдання;
- з’ясувувати загальний зв’язок між формальною математичною постановкою задачі і обчислювальними методами її
розв’язку;
- розробляти математичні моделі в вигляді систем
диференційних
рівнянь,
використовувати
методи
розв'язання диференційних рівнянь;
- вибрати раціональні алгоритми вирішення математичних задач оптимізації та оптимального керування;

- будувати аналітичні розв'язки - тести математичних моделей для проведення тестування;
- будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення комп’ютерів, використовуючи процедури аналізу стійкості до помилок, точності,
швидкодії, витрат системних ресурсів;
- моделювати
інформаційне
забезпечення для
різноманітних галузей народного господарства та економіки;
- узагальнювати досвід побудови адекватних математичних моделей природничих та соціально-економічних систем;
- розробляти власні алгоритми обчислювань, розраховувати техніко-економічні показники для обґрунтування впровадження
комп’ютерних
інформаційних
систем
і
технологій, визначати мету створення комп’ютерних
інформаційних систем і технологій, визначати критерії
ефективності функціонування систем;
- здійснювати розробку та супроводження програмного
забезпечення комп’ютерних систем збору, обробки, аналізу
даних, процесів оптимізації в різних галузях народного господарства, в управлінні та бізнесі, підприємницькій
діяльності на основі широкого впровадження сучасних
інформаційних технологій;
- надавати консультативні послуги підприємствам,
організаціям і фірмам; робити складні економічні,
статистичні, демографічні, фінансові, страхові і ділові розрахунки та прогнози, планувати управлінські рішення, виконувати функції аналітичної підтримки складних проектів
та
управлінських
рішень,
створювати
відповідні
інформаційні бази та банки даних; розробляти виробничотехнологічну документацію;
- організовувати
науково-дослідну,
виробничотехнологічну діяльність, направлену на розробку,
дослідження, виготовлення і використання інформаційних
баз та банків даних для аналізу і прогнозування основних
напрямків розвитку економіки, фондового ринку цінних
паперів, страхових стратегій відповідних державних та
комерційних
інститутів;
розробляти
організаційноуправлінську документацію;
- оформлювати отримані результати у вигляді звітів та
наукових статей;
- редагувати
реферати
і
рецензувати
тексти;
підготовлювати рукописи до публікації;
- проектувати інформаційні потоки для комп’ютерних
інформаційних систем, визначати доцільність їх розробки за
допомогою критеріїв економічної ефективності;
- планувати
роботи
по
створенню
програмних
комплексів, оцінювати потрібний час та працезатрати,
оформлювати
технічне
завдання
та
бізнес-план
програмістського проекту;

- контролювати якість виконання проектних робіт та розроблення
комп’ютеризованої
системи
колективом
розробників
із
врахуванням
діючих
державних,
міжнародних, професійних та корпоративних стандартів;
- проводити
контроль
відповідності
розробленої
комп’ютеризованої системи щодо вимог замовника;
- контролювати правильність роботи програмного забезпечення за допомогою тестування на різних рівнях (модульному, інтеграційному, системному тощо);
- проводити навчально-виховну та педагогічну діяльність
у вищих та середніх спеціальних навчальних технічних й
економіко-фінансових закладах, які готують кадри для
економіки України;
- розробляти тести (тестові набори, сценарії та коди) для
контролю комп’ютеризованих систем;
- контролювати дотримання вимог безпеки праці та
санітарно-гігієнічних вимог на робочому місці;
- використовувати норми етики та правил коректного ставлення до людей, тварин та довкілля; методик та засобів
організації здорового способу життя;
- дотримуватись принципів безпеки життєдіяльності,
охорони праці та норм діючого чинного законодавства;
- конструктивно сприймати критику; бути здатним до
самокритики;
- бути творчою та креативною особистістю, використовувати системний підхід для розв’язування професійних завдань,
наполегливо досягати мети та якісно виконувати роботу у
професійній сфері
Формування суджень

Відомості про освітні
компоненти

Реалізація дисциплін за
вибором студента

- здатність розуміти постановку завдання, пов'язаного із
застосуванням методів прикладної математики, сформульовану на мові певної предметної галузі;
- здатність сформулювати математичну постановку завдання, спираючись на постановку на мові предметної галузі;
- здатність налагоджувати, впроваджувати і супроводжувати програмні продукти;
- здатність організовувати роботу творчих колективів відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;
- здатність використовувати різні види зовнішніх носіїв
інформації, дотримуючись правил їх збереження та експлуатації.
- навчальний план, робочий навчальний план, індивідуальний навчальний план;
- програми навчальних дисциплін;
- курсові проекти (роботи);
- практика;
- державна атестація;
- схема оцінювання у ДВНЗ «ПДТУ».

Студент здійснює вибір з урахуванням власних потреб та
уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір навчальних дисциплін у межах освітньої програми та робочо-

го навчального плану в обсязі не менш 25 % загальної кількості кредитів, у тому числі з інших рівнів вищої освіти та
спеціальностей.
Академічна мобільність

Можливість навчатися в іншому ВНЗ на території України
або поза її межами без відрахування з основного місця навчання, зі збереженням стипендії та перезарахування отриманих кредитів на основі ЄКТС.
Переваги: культурний діалог, розширення кругозору, набуття нових унікальних професійних навичок, удосконалення
навичок володіння іноземними мовами і як результат підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринку праці.

Академічні права

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні

Професійні права

Робота за фахом.

Диплом з відзнакою

Наукова складова

Додаткова інформація
Не менше 75 % відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки з оцінками «добре» з інших
дисциплін та з оцінками «відмінно» за результатами державної атестації.
Університетська наука. Реалізація студентами здібностей і
талантів через участь у науково-дослідній роботі та винахідницькій діяльності.

Назва навчальної дисципліни

10 семестр

Нормативні навчальні дисципліни
Ділова іноземна мова
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Варіаційне числення та методи оптимізації
Інтелектуальний аналіз даних
Додаткові розділи обчислювальної геометрії
Вибіркові навчальні дисципліни
Сучасні алгоритми, методи та системи захисту інформації
Спеціалізовані пакети обробки мультимідіа
Soft Skills для інженерів
Нормативні навчальні дисципліни
Основи психології та педагогіки
Основи наукових досліджень і патентознавство
Математичні методи теорії прийняття рішень
Науково-дослідницька робота студента
Вибіркові навчальні дисципліни
Теорія масового обслуговування
Аналитичні та чисельне моделювання в гідродинаміці
Корпоративні інформаційні системи
Методи комп’ютерної анімації

11 семестр

9 семестр

Курс

Додаток А
Каталог дисциплін за навчальним планом спеціальності
(за курсами з 5 по 6, обсяг: кредити ЄКТС і години)

Практична підготовка
Дослідницька практика
Підготовка магістерської роботи
Всього

Кредитів
ЄКТС

Кількість
годин

3
3
3
3
4
2,5

90
90
90
90
120
75

4
5
3

120
150
90

3
3
5
3

90
90
150
90

4
4
3,5
4

120
120
105
120

10
20
90

300
600
2700

Додаток Б
В анотаціях до всіх дисциплін висвітлюються наступні питання:
1.Місце дисципліни в структурі ОП
2.Вимоги до результатів: мета, завдання, знання, вміння
3.Зміст робочої програми (модулі, теми)
4.Рекомендована література
ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА
Дисципліна «Ділова іноземна мова» є продовженням курсу з «Іноземної мови професійного спрямування». Для успішного вивчення дисципліни необхідно знати такі дисципліни
як іноземна мова професійного спрямування, ділова українська мова.
Предметом курсу є ознайомлення з основними правилами ведіння бесіди впродовж 23 хвилин за тематикою вивчених ситуацій ділового спілкування, запросу необхідної інформації, дотримуючись стильових кодів, надання поради, відповідей на типові запитання співбесіди, ведіння ділову бесіду по телефону, складання резюме, враховуючи різні види резюме
й вимоги конкретного підприємства.
Метою викладення дисципліни «Ділова іноземна мова» полягають у формуванні та розвитку у студентів навичок і вмінь, необхідних для успішної комунікації у типових ситуаціях ділового спілкування в професійному середовищі в рамках курсу іноземної мови для студентів технічних спеціальностей.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: іноземна мова професійного спрямування, ділова українська мова, менеджмент
і маркетинг підприємств, основні міжкультурні відмінності у поведінці в ситуаціях ділового
спілкування і засоби подолання суперечностей, що можуть виникати під час цього спілкування, правила складання зразків документації, що входить до пакету документів для прийняття на роботу, основні стратегії поведінки при проходженні співбесіди з прийняття на роботу, правила етикету ведення бесіди по телефону типи підприємств, їх організаційної структури, функціональних обов’язків співпрацівників;
вміти: розуміти прослуханий текст вивченої тематики після одноразового або повторного прослуховування в залежності від поставлених завдань та складності матеріалу, винесеного на аудіювання, швидко переглянути текст і визначити його основну тему при ознайомчому читанни, вибирати необхідну інформацію при пошуковому читанні, зробити пропозицію, писати ділове письмо, заповнити аплікаційну форму на Інтернет сторінці підприємства,
заповнювати форми різних типів, використовуючи основні прийоми транслітерації (переклад
власних імен, написання адреси та ін.).
Модуль 1
Теми1-2: Підприємство та персонал. Бізнес: умови, стратегії розвитку та діловий етикет.
Модуль 2
Теми 3-5: Резюме та діловий e-mail. Влаштування на роботу. Ділове спілкування по телефону.
Рекомендована література
Основна
1. Методичні вказівки з розвитку вмінь читання, говоріння, письма та аудіювання з курсу «Ділова іноземна мова» для студентів V курсу технічних спеціальностей. Частина 1 /
Укл. Барабаш І.В., Золотарьова О. М. – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – с. 43

2. Методичні вказівки з розвитку вмінь читання, говоріння, письма та аудіювання з курсу «Ділова іноземна мова (додаткові вправи)» для студентів V курсу технічних спеціальностей. / Укл. Золотарьова О. М., Барабаш І.В.– Маріуполь: ПДТУ, 2011. – с. 35
3. Методичні вказівки з розвитку вмінь читання, говоріння, письма та аудіювання з курсу «Ділова іноземна мова» для студентів V курсу технічних спеціальностей. Частина 2 /
Укл. Якушина М. Г. ст. викл. Барабаш І.В. – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – с. 45
4. Business Vocabulary. K. Brouke, A. Maris. - Oxford University Press, 2006. – 88 p.
Додаткова
5. Методичні вказівки з ведення ділового листування засобами електронної пошти /
Уклад.: Г.І.Шендрик; ПДТУ. Маріуполь, 2008.- 29с.
6. Особливости ділового письма англійською мовою: Практичний посібник (Business
Writing Specifics: Practical Manual)/ Укладачі Л.В.Федоряченко, О.В.Куровська.- К.: Товариство «Знання», КОО, 1998.
7. Oxford Word Skills. Intermediate. Ruth Gairns and Stuart Redman. - Oxford University
Press, 2008.- 254 p.
8. Oxford Word Skills. Advanced. Ruth Gairns and Stuart Redman. - Oxford University
Press, 2009.- 256 p.
9. Business and Commerce. Neil Wood.- Oxford University Press, 2008.- 40p.
10. English for Telephoning. Express Series. D. Smith - Oxford University Press, 2007.–
64p.

11.
12.
13.
14.

Інформаційні ресурси
Аудіо-CD до курсів (1) , (3)
Відеокурс з ділової англійської “ Big City”, Oxford University Press, 2004
http://www.oup.com/elt/global/products/quickwork/
http://www.oup.com/elt/global/products/bgp/ebgp/
ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Дисципліна «Охорона праці в галузі» базується на курсах «Основи охорони праці в
галузі», «Безпека життєдіяльності», «Правознавство». Це теоретична і практична підготовка
спеціаліста до самостійного вирішення питань охорони праці на підприємствах. Знання,
отримані при вивченні дисципліни, дозволять вирішувати питання створення безпечних і
нешкідливих умов праці при максимальній його продуктивності.
Предметом курсу є забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності
працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне
управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за
колективну та власну безпеку.
Мета викладання дисципліни: формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій
для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням
усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати: основні законодавчі акти і нормативні документи про охорону праці; шкідливі
виробничого середовища і їх дія на людину; вимоги виробничої санітарії; принципи
наукової організації праці;
вміти: застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек
на робочих місцях та виробничих об’єктах, поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях, провести
заходи щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробниц-

тві, організувати технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці, розробляти методичне
забезпечення і проведити навчання та перевірки знань з питань охорони праці, контролювати
виконання вимог охорони праці в організації.
Модуль 1
Тема 1-9: Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні законодавчі та нормативноправові акти з охорони праці в галузі . Система управління охороною праці в організації.
Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.
Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих
об’єктах. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне
страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.
Рекомендована література
Основна
1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці:
Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.
2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.:
Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.
3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт,
2005. – 480 с.
4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. –
4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.
5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний
посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. +
компакт-диск.
Додаткова
6. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».
7. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів
8. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
9. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
10. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на
здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.
11. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
12. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».
Методичне забезпечення
13. Методичні вказівки до виконання практичних робіт в галузі , П.І.Шам, Маріуполь,
ПДТУ, 2003р.
14. Методичні вказівки до розрахунку на ПК штучного заземлення в електроустановках напругою до 1000В, І.І.Бухаров, В.С. Волошин, Маріуполь, ПДТУ, 2007р.
15. Методичні вказівки до розрахунку на ПК штучного заземлення в електроустановках напругою вище 1000В, І.І.Бухаров, В.С. Волошин, Маріуполь, ПДТУ, 2007р
16. http://www.pstu.edu Каталог методично-навчального забеспечення/ єнергетичний
факультет/ охорона праці та навколишнього середовища/ конспект лекцій.

Інформаційні ресурси
17. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
18. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України.
19. http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій
України.
20. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
21. http://www.iacis.ru
- Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Дисципліна «Цивільний захист» складається із двох розділів - «Загальна підготовка» і
«Профільна підготовка». Після засвоєння програми спеціалісти у відповідних напрямах підготовки повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та
володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації
вказаних завдань.
Предметом курсу є засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення,
матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації наслідків НС.
Метою викладення дисципліни є формування у студентів здатність творчо мислити,
вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у
сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: методи та інструментарій моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;
вміти: визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ, приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень, дослідити
умови виникнення і розвитку НС та забезпечити скоординовані дії щодо їх попередження на
ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків, оцінити стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками.
Модуль 1
Тема 1-7: Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС .Планування заходів з питань цивільного захисту. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж
та противибуховий і протипожежний захист ОГ. Прогнозування обстановки та планування
заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС. Забезпечення заходів і дій в межах
єдиної системи цивільного захисту. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.
Рекомендована література
Основна
1. Шоботов В.М. «Гражданская оборона» Учебное пособие. ПГТУ, 2002 г.
2. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.
3. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту:
Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

4. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів,
2004р.,-136с.
5. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.636 с.,- 152 с.
Додаткова
6. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный
Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ
КПИ, 2009, -363с.
7. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч, ЗАТ "Українська технологічна група".
К. – 1998. – 526с.
8. Джиргей В.С., Жидецьки В.Ц., Безпека життєдіяльності. Львів “Афіша”,1999.-252с.
9. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона. Навчальний посібник /
За ред. Кашина П.І. - Львів, "П.П. Васильович К.І.", 2005-338 с.
10. Збірник нормативно-правових актів з питань надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру.Вип.3.Під заг.ред. В.В.Дурдинця- Київ: Агенство “Чорнобильінтерінформ”, 2001.-532с.
Інформаційні ресурси
11. Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
http://www.president.gov.ua/.
12. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .
13. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.
14. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua,
www.osvita.com.
15. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.
16. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.
17. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.
18. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації
http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).
19. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території
http://www.scgis.ru/russian/.
20. Сайт,
присвячений
надзвичайним
ситуаціям
природного
характеру
http://chronicl.chat.ru/.
ВАРІАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ
Дисципліна «Варіаційне числення та методи оптимізації» базується на курсах «Математичний аналіз», « Диференційні рівняння», «Шнтегральні рівняння», «Математична фізика». Може застосовуватися для рішення практичних задач, пов’язаних з оптимізацією функціювання систем.
Предметом курсу є інтегральні функіонали, екстремалі функціоналів, рівняння ейлера, задачи з рухомою границею, задача Лагранжа, ізопараметричні задачи.
Метою викладення дисципліни є застосування методу варіаційного числення для
розв’язку оптимізаційних задач.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: основні поняття: першої варіації, умов екстремуму, другий варіації; визначення
власних значень і власних функцій.

вміти: розв'язувати задачи з закріпленими кінцями, з рухомими кінцями, задачу Лагранжа, ізопараметричні задачи; застосовувати варіаційний метод до розв’язання практичних
оптимізаційних задач.
Модуль 1
Тема 1-3: Інтегральні функціонали. Рівняння Ейлера.
Модуль 2
Теми 4-6: Умовний екстремум. Кратні интеграли.
Модуль 3
Теми 7-9: Варіаційний підхід до задачи Штурма-Ліувилля. Додатки варіаційного підходу.
Рекомендована література
Основна
1. .Буслаев В.С. Вариационное исчисление. – Изд-во Ленингр. ун-та, 1980, 288 с.
2. Ахиезер Н.И. Лекции по вариационному исчислению. – М.: Физматгиз, 1955, 247 с.
3. Гельфанд И.М., Фомин С.В Вариационное исчисление. – М.: Наука, 1961, 228 с.
Додаткова
4. Лаврентьев М.А., Люстерник Л.А. Курс вариационного исчисления. – М.: Физматгиз, 1950, 296 с.
5. Эльгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. - М.: Наука, 1965, 424 с.
6. Смирнов в.И. Курс высшей математики. - М.: Наука, 1965, т. 4,334 с.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ
Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних» базується на знаннях курсів «Аналітична
геометрія та лінійна алгебра», «Математичний аналіз», «Дискретна математика», «Диференціальні рівняння», «Теорія ймовірностей», «Методи обчислень», «Аналіз даних», «Чисельні
методи», «Програмування», «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Математичне
моделювання», «Теорія систем та системний аналіз». Знання та уміння, одержані при вивченні дисципліни будуть використані студентами при проектуванні, розробці, впроваджені
та ефективному супроводжені системи ІАД різного призначення і різної проблемної орієнтації на всіх стадіях життєвого циклу корпоративних інформаційних систем.
Предметом курсу є вивчення методологічно-організаційних особливостей прийняття
управлінських рішень на основі інтелектуального аналізу даних, засвоєння теоретичних основ інформаційних систем, орієнтованих на застосування засобів дейтамайнінгу, опрацювання передового досвіду використання систем дейтамайнінгу в галузях корпоративного
планування, менеджменту, маркетингу, фінансово-кредитної системи, прогнозування тощо,
отримання практичних навичок ефективного використання і адаптації всього спектру систем
дейтамайнінгу.
Метою викладення дисципліни є набуття студентами систематичних знань та навичок
створення та використання засобів дейтамайнінгу.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: засоби і методи прикладного статистичного аналізу, а також спеціальні алгоритми, які забезпечують витяг знань з даних, основні методи розв’язання на комп’ютері задач
аналізу даних, отриманих за допомогою різного роду інформаційно-вимірювальних систем,
про основні тенденції розвитку теорії і практики аналізу та інтерпретації даних;
вміти: даних при розробці алгоритмів аналізу та обробки отриманої інформації, використовувати стандартну термінологію, визначення та означення.

Модуль 1
Тема 1-5: Поняття Data Mining. Задачі Data Mining. Основи аналізу даних. Способи візуального представлення даних. Процес Data Mining.
Модуль 2
Теми 6-10: Поняття Data Mining. Задачі Data Mining. Основи аналізу даних. Способи візуального представлення даних. Процес Data Mining.
Рекомендована література
Основна
1. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Юнюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. - М.: Финансы и статистика, 1989.
2. Гик Дж., ван. Прикладная общая теория систем. - М.: Мир, 1981.
3. Дюк В.А. Обработка данных на ПК в примерах. - СПб: Питер, 1997.
4. Дюк В., Самойленко А. Data Mining. Учебный курс. - С-Пб.: Питер, 2001.
5. Филиппов В.А. Интеллектуальный анализ данных: Методы и средства. - Эдиториал
УРСС, 2001
6. Барсегян А.А. и др. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. – С.Пб.:
БХВ-Петербург, 2004.
7. Галушкин А.И. Теория нейронных сетей. Кн. 1/Под ред. А.И.Галушкина - М.:
ИПРРЖР, 2000.
Додаткова
8. Алексахин С.В. и др., Прикладной статистический анализ / Учебное пособие для
ВУЗОВ. - М.: "Издательство ПРИОР",2001, 224c.
9. Алексахин С.В. и др., Прикладной статистический анализ данных
(STATGRAPHICS (DOS)) / Учебно-практическое пособие для ВУЗОВ. В двух томах под
ред. В.В Криницина. - М.: "Издательство ПРИОР",1998, Т.1 - 332c., Т2 -352 с.
10. Бююль А., Цёфель П., SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. / Пер. с нем., Рук-во пользователя. СПб.: ООО «ДиаСофтЮП»., 2001. 608с., ил.
11. Боровиков В.П., STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. / Для
профессионалов , СПб.: Питер, 2001, 656 с.
12. Дуброва Т.А. ,Статистические методы прогнозирования. /Учебное пособие для ВУЗов, М., ЮНИТИ-ДАНА. 2003, 206с., ил.
Методичне забезпечення
13. Воротнікова З.Є. Інтелектуальний аналіз даних. Конспект лекцій. – Маріуполь,
ПДТУ, 2014.
14. Воротнікова З.Є. Інтелектуальний аналіз даних. Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт. – Маріуполь, ПДТУ, 2014.
15. Воротнікова З.Є. Інтелектуальний аналіз даних. Методичні вказівки до самостійної
роботи. – Маріуполь, ПДТУ, 2014.
Інформаційні ресурси
16. Офиційний сайт системи ВААЛ [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу :
http://www.vaal.ru
17. Офиційний сайт системи STATISTICA [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : http://www.statsoft.ru/

18. Офиційний сайт системи Oracle [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу :
http://www.oracle.com/index.html
19. Офиційний сайт фірми BaseGroup Labs [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : http://www.basegroup.ru/
20. Інформаційний портал «Data Mining Community's Top Resource» [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : http://www.kdnuggets.com
ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
Дисципліна «Додаткові методи обчислювальної геометрії» відноситься до циклу дисциплін теорії та практики програмування. Необхідними умовами для освоєння дисципліни є:
знання основ математики, вміння алгоритмічно мислити, вміння складати, налагоджувати і
запускати програми, написані на мові високого рівня, з використанням інтегрованого середовища програмування, знання основних методів об'єктно-орієнтованого програмування.
Предметом курсу є алгоритми побудови тривимірних об'єктів і алгоритми візуалізації
тривимірних об'єктів, а також програмне забезпечення, необхідне для їх реалізації.
Мета викладання дисципліни: надати студентам знань, вмінь та навичок необхідних
для застосування алгоритмів обчислювальної геометрії.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати: основні алгоритми обчислювальної геометрії, структури даних для зберігання
пошуку геометричних об’єктів, алгоритми пошуку в структурах;
вміти: розробляти ефективні математичні та інформаційні моделі для обробки геометричних об’єктів, оцінювати та порівнювати обчислювальну складність алгоритмів обчислювальної геометрії, реалізувати алгоритми на програмному рівні.
Модуль 1
Тема 1-5: Методи локалізації точки, пошуку пари найближчих точок, перетину відрізків, напівплощин, найкоротшого шляху. Структури геометричних даних та геометричні алгоритми
пошуку. Методи побудови випуклих оболонок. Методи побудови діаграм Вороного. Методи
тріангуляції багатокутників та тріангуляції Делоне.
Рекомендована література
Основна
1. Препарта Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия: Введение. — М.: Мир, 1989.
—478с
2. Ласло М. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++. — М.: «Издательство БИНОМ», 1997. —304с.
3. Mount M.D. Computational Geometry. —Maryland: University of Maryland, 2002. —
122с.
4. Скворцов А.В.Триангуляция Делоне и её применение. – Томск: Изд-во Том. ун-та,
2002. – 128 с
5. Berg M., Krevelend M., Overmars M., Schwarzkopf O. Computational Geometry. Algorithms and Applications. — Berlin: Springer-Verlag, 2000. —367с.
6. O’Rourke J. Computational Geometry in C. Cambridge University Press.–1993.–350c.
Додаткова
7. Никулин Е.А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики. -СПб.:
БХВ-Петербург, 2003.-560с.
8. Голованов Н. Н. Геометрическое моделирование.—М.: Издательство Физико- математической литературы, 2002.—472 с.
9. Salomon D. Transformations an Projections in Computer Graphics. — London:Springer-

Verlag, 2006. —289с.
10. Paoluzzi A. Geometric Programming for Computer-Aided Design. — Chichester, England: Wiley, 2003. —776с.
11. Handbook of Discrete and Computational Geometry. Edited by Goodman J.E., O’Rourke
J. — London: Chapman & HALL/CRC, 2004. —1453с.
Методичне забезпечення
12. http://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ»)
13. http://ds.pstu.edu/ (матеріали дистанційної освіти ДВНЗ «ПДТУ»)
Інформаційні ресурси
14. http://ru.wikipedia.org/wiki (вільна енциклопедія)
15. http://eqworld.ipmnet.ru (світ математичних рівнянь)
16. ua.bookfi.org (найбільша електронна бібліотека рунету)
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
Курс «Основи психологія та педагогіки» є базовим для усіх дисциплін психологічного
цикл. Він призваний закласти основи психологічної підготовки робітника та педагогічної діяльності
Предметом курсу є поняття про психіку та її еволюцію; особливості психічного відображення; поняття психологічної школи і психологічного напрямку; основні етапи психологічного дослідження; методи збору даних; методи обробки і аналізу даних; поняття індивід,
особистість, індивідуальність; поняття конституції людини; біологічний і психологічний підходи до темпераменту;поняття інтелекту, пізнавальної діяльності.
Метою викладення дисципліни є ознайомлення студентів з фундаментальними поняттями та категоріями психології, структурою особистості, з різними її типами, акцентуаціями
певних характерологічних рис темпераменту, характеру, а також напрацювання вміння користуватися психологічними методиками, які дозволяють вивчати особистість та робити прогноз стосовно її розвитку.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: теоретичні та методологічні основи психології; основні напрямки сучасної психології; взаємозв’язок організму і психіки; методи психології; психологічні процеси, стани та
властивості особистості; основи поведінки і діяльності людини; індивідуально-психологічні
властивості особистості (темперамент, характер, здібності); основи інтелектуальної діяльності людини, емоцій, свідомого і підсвідомого;фактори розвитку і формування особистості.
вміти: застосовувати базові психологічні знання у важливих життєвих та професійних
ситуаціях; користуватися основними і додатковими психологічними методами; розв’язувати
різноманітні психологічні та педагогічні ситуації, які можуть виникнути в процесі спілкування; виявляти особливості поведінки особистості.
Модуль 1
Тема 1-3: Психологія як наука та її місце в системі наук, вивчаючих людину. Психологія як
наука та її місце в системі наук, вивчаючих людину. Методи психології.
Модуль 2
Тема 4-8: Індивід. Особистість. Індивідуальність. Статура і поведінка людини. Темперамент.
Здібності.
Модуль 3
Тема 9-13: Мовнорозумові процеси. Особистість. Емоції. Мотивація. Характер.

Модуль 4
Тема 14-15: Захисні механізми "Я". Зрілість особистості. Норма і патологія психіки.
Рекомендована література

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основна
Ананьев Б.Г. Обрані психологічні праці. В 2-х т.М.,1980.
Брунер Дж. Психологія пізнання. М., 1977.
Вилюнас В.. Психологічні механізми мотивації людини. М. 1990.
Додонов В.І. У світі емоцій. М.,1987.
Зейгарник Б.В. Патопсихологія. СПб., 2006.
Изард ДО. Емоції людини. СПб.,2000.

Додаткова
7. Андрев И.А. Походження людини і суспільства. М., 1982.
8. Анохин П.К. Вибрані праці. М., 1978.
9. Основи психології. ДО., 1996.
10. Познавательные процеси і здібності в навчанні. М.,1990.
11. Практикум із загальної психології. М., 1979.
Методичне забезпечення
12. http://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ»)

13.
14.
15.
16.

Інформаційні ресурси
http://ru.wikipedia.org/wiki (вільна енциклопедія)
http://psylib.org.ua/ (бібліотека психолога)
http:// psylib.kiev.ua/ (бібліотека психолога)
http://psychological.ru/(бібліотека психолога)
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПАТЕНТОЗНАВСТВО

Дисципліна «Основи наукових досліджень і патентознавство» Для успішного вивчення
дисципліни потрібно добре знати наступні курси: вищу математику и фізику.

Предметом курсу є сучасне уявлення про класифікацію і розвитку наук; принципи і
технології наукової роботи; основні фази наукового методу: фаза підготовки, фаза дослідження, фаза доказу; основні етапи дослідження; вибір теми дослідження; мета дослідження
і критерій її вибору.
Метою викладення дисципліни є вивчення методології, методики та організації науководослідницької роботи, а також передача магістрантам знань, вміння та навиків в області наукових
досліджень, розробка методів побудова и дослідження моделей складних систем, рішення декомпозиційних завдань, технології підготовки даних и використання ЕОМ для рішення наукових завдань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: термінологією курсу; предметну область; технологію ведення науково-дослідницької
роботи, методологію дисертаційного дослідження, алгоритм будування моделі об'єкта для проведення обчислювальних експериментів на ЕОМ.
вміти: використовувати технології ведення науково-дослідницької роботи, володіти методологією
дисертаційного дослідження, будувати моделі об'єкта для проведення обчислювальних експериментів
на ЕОМ.

Модуль 1
Теми 1-2: Теорія и методологія дослідження. Проведення наукового дослідження.

Модуль 2
Теми 3-4: Організація і планування науково-дослідної роботи. Організація і планування патентної роботи.

Рекомендована література
Основна
1. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. – М., Юнити, 1997.
2. Кедров Б.М. Проблемы логики и методологии науки. Избранные труды.- М., Наука,1990 - 352 с.
3. Крутов В.И. и др. Основы научных исследований. - М., Высшая школа, 1989.
4. Планирование научных исследований и информационное обеспечение. - М. , Наука, 1972.
Додаткова
5. Патентоведение: Учебник для вузов. Под ред. В.А. Рясенцева.–М.: Машиностроение, 1984. – 352 с.
6. Прахов Б.Г., Зенкин Н.М. Справочное пособие по изобретательству, рационализации и патентному делу. – Киев: Высшая школа, 1980. – 208 с.
7. Инженеру об изобретении. Под ред. Н.М.Зенкина. – М: Атомиздат, 1976.
Інформаційні ресурси
8. Рекомендації до складання опису дослідницького Рекомендації до складання опису
дослідницького
проекту
www.abroad.ru.
http://www.monf.ru/mion/grant/grant1.html
http://www.wfu.edu/RSP/rsp/Write/ssrc.htm
http://www.artists-inresidence.com/karina/GrantArt.htm
http://condor.depaul.edu/ospr/apply/advice.htm
http://www.javeriana.edu.co/cursos/aflorez/ssrc.htm
http://www.javeriana.edu.co/cursos/aflorez/ssrc.htm H-Net Discussion Networks, over 100 e-mail
lists spanning various fields of study http://www.neh.gov/grants/guidelines/seminars.html
9. Як користуватися електронною бібліотекою і посилатися на електронні публікації
(http://www.uvm.edu/ncrane/estyles/mla.html)
Chicago
(http://www.bedfordstmartins.com/online/cite7.html)
10. Мережевий етикет.
http://setiket.by.ru/setiket.html http://setiket.nm.ru/setiket.html
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТЕОРІЇ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Дисципліна «Математичні методи теорії прийняття рішень» базується на курсах: «Теорія ймовірностей», «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Аналіз даних», «Теорія
систем та системний аналіз».
Знання й уміння, одержані при вивченні дисципліни «Математичні методи теорії прийняття рішень» будуть використані студентами при виконанні курсових та дипломних робіт.
Предметом курсу є процес прийняття рішення, математичні моделі задач прийняття
рішень, принцип оптимальності, одно- та багатокритеріальні задачі теорії прийняття рішень,
теорія ігор, теорія прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Метою викладення
дисципліни Математичні методи теорії прийняття рішень» є формування базових знань необхідних для формування системного мислення та розв’язання задач прийняття рішень за
допомогою різноманітних математичних методів.
Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам знань щодо основних
визначень, правил та теорем і формування умінь для розвязку практичних задач в галузі

інформаційних технологій, які будуються із застосуванням моделей та методов системного
аналізу і теорії прийняття рішень.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати: процес прийняття рішення; постановку задачі прийняття рішень (ЗПР) та структуру її математичної моделі; класифікацію ЗПР; постановку задач математичного програмування та підходи до її вирішення; ігрові моделі вибору рішень; основні критерії та правила
вибору рішень в умовах невизначеності і ризику.
вміти: будувати математичну модель ЗПР; проводити її аналіз та виявляти основні властивості і особливості завдання, вибирати раціональний метод її вирішення; проводити аналіз отриманих результатів, виявляти їх змістовний сенс.
Модуль 1
Тема 1: Математична модель та класифікація задач прийняття рішень. Процес прийняття рішення, його учасники та етапи. Структура математичної моделі задач прийняття рішень. Поняття принципу оптимальності. Класифікація методів прийняття рішень.
Модуль 2
Теми 2-6: Прийняття рішень в умовах визначеності. Загальна постановка задачі і класифікація методів. Однокритеріальні задачі: математичне та динамічне програмування; мережеве
планування. Багатокритеріальні задачі: абсолютне домінування і безліч Парето; лексикографическое впорядкування; метод послідовних поступок; криві байдужості й функції цінності;
метод половинного ділення по цінності.
Модуль 3
Теми 7-9: Прийняття рішень при протидії (елементи теорії ігор). Математична модель парної
матричної гри з нульовою сумою. Ігри в позиційній формі. Ігри з нестрогим суперництвом.
Модуль 4
Теми 10-11: Прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. Математична модель задачі прийняття рішень в умовах ризику. Критерій очікуваного значення. Критерій «очікуване
значення - дисперсія». Критерій граничного рівня. Математична модель задачі прийняття
рішень в умовах невизначеності. Класичні критерії прийняття рішень. Критерії Вальда, Севіджа, Гурвіца й Лапласа-Бернуллі.
Рекомендована література
Основна
1. Грешилов А.А. Математические методы принятия решений: учеб. пособие /А.А.
Грешилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 647 с.
2. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах: Учебник /О.И. Ларичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2002. – 392
с.
3. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие /А.И. Орлов А.И. - М: Издво «Март», 2004. - 656 с.
4. Таха Хемди А. Введение в исследование операций /Пер. с англ. / Хемди А. Таха. –7-е
изд. – М.: Издат. дом «Вильямс», 205. – 912 с.
Додаткова
5. Еремеев А.П. Теоретико-игровые методы принятия решений: Учеб. пособие / А.П.
Еремеев – М.: Издательство МЭИ, 2006. – 50 с.
6. Математические основы теории риска /В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин. –
M: Физматлит, 2011. – 591 с.
7. Ухоботов В.И. Введение в теорию принятия решений при неопределённостях: учеб.
пособие / В.И. Ухоботов. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2015. – 138 с.

Методичне забезпечення
8. Воротнікова З.Є. Теорія систем та системний аналіз. Конспект лекцій. – Маріуполь,
ПДТУ, 2011.
Інформаційні ресурси
9. Освітній портал «Системний аналіз» [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : http://victor-safronov.narod.ru/
10. dkhramov.dp.ua [Електронний ресурс] : [Сайт] // Теория принятия решений [Розділ
сайту]. – Режим доступу : http://dkhramov.dp.ua/index.php?n=Stu.DecisionTheory2011
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА
Дисципліна «Науково-дослідна робота студентів» є дисципліною, що повинна сформувати у студентів основні навички наукової роботи: робота з літературою, збір інформації
та її систематизація, проведення наукових досліджень, підготовка доповіді на студентську
наукову конференцію, підготовка презентацій, написання тез доповіді.
Предметом курсу є проведення наукових досліджень та підготовка доповідей на студентській науковій конференції, підготовка роботи на конкурс студентських наукових робіт.
Мета викладання дисципліни: отримання студентами загальних відомостей про методику проведення наукових досліджень, навчання студентів навичкам наукової роботи, роботі
з науковою літературою, правильному оформленню наукових робіт, організації праці при
науковій роботі, підготовка презентації і виступ настудентській науковій конференції.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати: загальні відомості про структуру наукових досліджень, особливості наукової
роботи в галузі “Прикладна математика”, основні принципи підготовки наукової доповіді та її
презентації, правила підготовки тез наукових доповідей.

вміти: збирати і систематизувати наукову інформацію, проводити наукові дослідження студентського рівня, правильно оформлювати наукову роботу, доповідати на студентській
науковій конференції, відповідати на поставлені питання по темі своєї роботи, оформлювати
тези доповіді.
Модуль 1
Тема 1: Збір наукової інформації та її систематизація. Вивчення літератури.
Модуль 2
Тема 2: Проведення наукових досліджень. Оформлення наукової роботи. Підготовка доповіді на студентську наукову конференцію. Доповідь на семінарі в групі. Оформлення тез
доповіді.
Рекомендована література
Основна
1. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу.- М., 1973.-168 с.
2. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления.- Минск,
2000, 276 с.
3. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления
и процедура защиты, М., 1998, 258 с.
4. Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации: учеб. пособие для вузов.М., 2001, 306 с.
Методичне забезпечення
5. Буланчук Г.Г. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
“Науково-дослідна робота студентів” – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 11 с.

Додаток В
СУЧАСНІ АЛГОРИТМИ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Дисципліна «Сучасні алгоритми, методи та системи захисту інформації» базується на
наступних курсах: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Дискретна
математика», «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Математичний аналіз», «Методи
оптимізації та дослідження операцій».
У рамках індивідуальної роботи студентами за окремим планом можуть вивчатися:
дослідження складності алгоритмів захисту інформації, асимметрична системи шифрування
Хора-Рівеста.
Предметом курсу є категорії інформаційної безпеки: конфіденційність, цілісність,
аутентичність, апеллюємость; абстрактні моделі захисту інформації; категорії безпеки
інформаційних систем: надійність, точність, контроль доступу, контролюємость, стійкість до
збоїв; можливості отримання паролів на основі помилок: адміністратора та користувачів чи
реалізації інформаційної системи; классифікація цілей зловмисників: доступ до інформації,
несанкціонований доступ до послуг, сбій системи у наданні послуг іншим, зміна інформації
чи послуг, як база для подальшої ще більшої атаки; захист входу до обчислювальної системи.
Метою викладення дисципліни є надання фахівцю необхідних теоретичних і
практичних знань про організаційні, технічні, алгорітмічні та інші методи і засоби захисту
компьютерної інформації, ознайомлення з законодавством і стандартами у цій області, з сучасними криптосистемами та використовуєми методами обробки і аналізу інформації.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: організаційні, технічні, алгорітмічні та інші методи і засоби захисту компьютерної інформації, законодавство і стандарти захисту компьютерної інформації, види електронних цифрових підписів, категорії інформаційної безпеки та категорії безпеки інформаційних систем, види електронних цифрових підписів, категорії інформаційної безпеки та категорії безпеки інформаційних систем, види криптосистем, стійкість криптосистем та їх шифрів;
вміти: застосувати категорії інформаційної безпеки до інформаційних обьектів,
визначити ефективність захисту інформаційної системи, шифрувати та проводити
кріптоаналіз шифрів, визначати та оцінювати складніть алгоритмів криптоаналізу, створювати ЕЦП, визначати хеш для завданої інформації та його властивості.
Модуль 1
Тема 1-5: Основні види та джерела атак на інформацію. Сучасна ситуація в області
інформаційної безпеки. Комплексна система безпеки . Мережева безпека. Стійкість
криптосистем та алгоритмів.
Модуль 2
Теми 6-11: Елементи теорії чисел. Хеш-функції. Симметричні криптосистеми. Асимметричні
криптосистеми. Електронний цифровий підпис. Керування розподілом криптографічних
ключів.
:
Рекомендована література
Основна
1. Малюк А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические
основы защиты информации. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 280 с.
2. Малюк А.А., Пазизин С.В., Погожин Н.С. Введение в защиту информации в
автоматизированных системах: Учебн. пособие для вузов. 3-е изд. – М.: Горячая линия –
Телеком, 2005. – 144 с.

3. Основы информационной безопасности: учебн. пособие для вузов / Е.Б. Белов [и др].
– М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 544 с.
4. Баричев С.Г. Основы современной криптографии / С.Г. Баричев, Р.Е. Серов. – М.:
МИФИ, 2007. - 182с.
5. Варфоломеев А., Пеленицин М. Математические основы криптологии: Учебнометодическое пособие / М.: МИФИ, 2006. - 132с.
Додаткова
6. Мещеряков Р.В. Информационная безопасность. – Томск: ТПУ, 2004.
7. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки
данных. В 2-х кн. – М.: Энергоатомиздат, 1994.
8. Насыпный В.В. Метод защиты арифметических вычислений в компьютерных
системах. – М.: Прометей, 1999.
9. 7. Безопасность информационных технологий. Выпуск 1. – М.: МИФИ. 1994.
10. 8. Безопасность информационных технологий. Выпуск 3. – М.: МИФИ, 1995.
11. 10. Воронов М.В., Антонов Г.Н. К вопросу об устойчивости боевых систем.
Военная мысль, 1991, 2. – с.75-76.
12. Насыпный В.В. Синтез систем обработки информации с защитой от программных
закладок и вирусов. – М.: ВТИ, 1997.
13. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: ИЛ, 1963 (Теория
связи в секретных системах).
Методичне забезпечення
14. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «САМСЗИ» для студентов специальности 6.080201 – «Информатика». / Составил С.А. Волощук. –
Мариуполь: ПГТУ, 2010. – 44 с.
Інформаційні ресурси
15. Информатика и вычислительная техника \ Защита информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/informatics/protection/
16. Программирование, компьютеры и кибернетика. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65625b3ad68b5c53b88521306c27_0.html
17. Защита информации в компьютерных системах. Колесников Дмитрий Геннадьевич.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://protect.htmlweb.ru/
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПАКЕТИ ОБРОБКИ МУЛЬТИМЕДІА
Дисципліна «Спеціалізовані пакети обробки мультимедіа» відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців та базується на таких дисциплінах, як «Програмування»; «Бази даних», «Методи комп’ютерної імітації”, «Методи комп’ютерної анімації»,
«Програмування комп’ютерної графіки».
Предметом курсу є надання навичок обробки відео в середовищі програми нелінійного монтажу відео Adobe Premiere, складання композицій в середовищі програми відео композитинга Adobe After Effects, обробки звуку в середовищі звукового редактора Sound Forge.
Метою викладення дисципліни є сформування у студентів уявлення про види і структури мультімедіа додатків, про компоненти мультімедіа додатків, про етапи і про технології
їх підготовки, про етапи формування відео частин мультімедіа додатків.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: класифікацію мультімедіа додатків і їх особливості відповідно до класифікаційних ознак, компонентний склад мультімедіа додатків і засоби підготовки мультімедіа компонентів, основи 3 – D дизайну, характеристики і стандарти цифрового відео, характеристики і

стандарти цифрового звуку, принципи стиснення відео і звуку і формати відео і звукових
файлів, технології підготовки відео і звукових рядів, види відеопродукції і етапи її створення;
вміти: формувати структуру мультімедіа додатків, виконувати підготовку компонентів
мультімедіа додатків, писати сценарії відео частин мультімедіа додатків, виконувати розкадровування сценаріїв, виконувати монтаж відео фрагментів засобами Adobe Premiere, виконувати підготовку звукового ряду засобами редактора звуку Sound Forge, суміщати відео і звуковий ряди в середовищі Adobe Premiere, виконувати композитінг в середовищі Adobe After
Effects, формувати єдиний по дизайну інтерфейс мультімедіа додатків і підключати до нього
всі необхідні мультімедіа компоненти.
Модуль 1
Тема 1-2: Основи створення відео продукції. Дизайн у відео. Основи організації зйомок та
обробки відео.
Модуль 2
Теми 3-4: Основи створення відео продукції. Дизайн у відео. Основи організації зйомок та
обробки відео.
Рекомендована література
Основна
1. Резников Ф.А. Освоєння Adobe Premiere / Ф.А. Різників, В.Б.Комягин.- СПб.: BHV,
- Петербург, 2000.
2. Гаррігус Ськотт Р. SoundForge.Музичні композиції і ефекты/ Ськотт Р.Гарригус:
Пер. з англ. – СПб.:БХВ – Петербург, 2003.
Додаткова
3. Риз Э. Як зробити красиво в 3D- дизайні/ Е. Риз, - Пер. з англ. – СПб.:БХВ – Петербург, 1999.
Методичне забезпечення
4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Спеціалізовані пакети
обробки мультимедіа» / Составила Долгая М.В. – Маріуполь: ПГТУ, 2010. – 24 с.
5. Методические указания к выполнению лабораторных работ подисципилне «Специализированные пакеты обработки мультимедиа» Освоение Adobe Premiere / Составила Долгая М.В. – Маріуполь: ПГТУ, 2010. – 37 с.
6. Методические указания к выполнению лабораторных работ подисципилне «Специализированные пакеты обработки мультимедиа» Освоение Adobe After Effects / Составила Долгая М.В. –
Маріуполь: ПГТУ, 2010. – 28 с.
7. Методические указания к выполнению лабораторных работ подисципилне «Специализированные пакеты обработки мультимедиа» Освоение Sound Forge / Составила Долгая М.В. – Маріуполь: ПГТУ, 2010. – 34с.

Інформаційні ресурси
8. Мультимедиа PC клуб – Режим доступу:
www.mpcclub.ru
9. Видеомонтаж, композитинг, авторинг – Режим доступу:
www.capture.ru
10. Обработка и создание видео – Режим доступу:
http://video.demiart.ru
11. Синтез звука, сведение, мастеринг – Режим доступу:
http://www.audioplace.ru

SOFT SKILLS ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ
Для успішного вивчення дисципліни потрібно мати базову вищу освіту (рівень бакалавра) з технічних або інформаційних напрямів.
Оволодіння матеріалом курсу дозволяє одержати необхідні навички стратегічного
мислення, лідерства, наставництва, управління часом, спілкування. Магістранти отримують
також необхідні навички з подолання конфліктів і вирішення скарг, мотивації, підтримки
впевненості у собі.
Предметом курсу є розвиток стратегічного мислення і навичок самостійного вирішення завдань, які пов’язані з підвищенням ефективності власної діяльності інженерів та діяльності підпорядкованих їм фахівців
Метою викладення дисципліни є забезпечення необхідного рівня морально-психологічної
підготовки відповідно до сучасних вимог до інженерів-керівників середньої та вищої ланки; вільна
орієнтація в питаннях управління людьми, роботі в команді, лідерства і наставництва.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: що таке стратегічне мислення, які його основні відмінні риси і переваги; основи
тайм-менеджменту; основні прийоми та методи впливу та переконання; основи лідерства і
наставництва;основні теорії особистої впевненості та мотивації; механізми подолання конфліктів та скарг.
вміти: за допомогою прийомів стратегічного мислення ставити цілі і розробляти плани
діяльності для себе і своїх підлеглих; використовувати навички роботи в команді; ставити
пріоритети в інженерній діяльності, планувати розподіл часу, управляти затримками та перебоями; впливати на співрозмовників за допомогою візуальних, аудіальних та тактильних
прийомів; використовувати навички переконання; створювати ефективні презентації; використовувати навички лідера і наставника; вміти ефективно працювати зі скаргами та вирішувати конфліктні ситуації; підтримувати на високому рівні впевненість у собі, своїх силах і
можливостях; мотивувати колег і підлеглих на підвищення ефективності інженерної діяльності; використовувати навички ефективного усного або письмового спілкування.
Модуль 1
Тема 1-2.Лідерство та лідерскі якості. Комунікабельність та ефективна комунікація.
Модуль 2
Теми 3-4. Трудова мотивація та управління конфликтами. Планування та управління часом
Рекомендована література
Основна
1. Герасимчук О.О., Н.А. Олексів. Soft Skills для інженерів. Навчально-методичний посібник. Луцьк: Видавництво Луцького НТУ, 2013. – 174 с.
2. Беззубко Л.В. та ін.. Управління трудовими конфліктами: навч. Посіб. / Л.В, Беззубко, А.Г. Зюзькін, А.В Каліна. – К.: МПУП, 2004. – 256 с.
3. Евтихов О.В. Тренинг лидерства: Монография. – Спб.: Речь, 2007. – 256 с.
4. Конфліктологія: навч. посібник / Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. – КНЕУ, 2003.
5. Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. / Л.І.
Скібіцька. – К.: Центр учтової літератури, 2009.
6. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2013. –
568 с.

Додаткова
7. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів; за заг.
Ред.. І. Ібрагімлвої. – К.: Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в
Україні», 2012. – 400 с.
8. Руссу В.М., Пеструхов М.О., Жила К.Д., Ангелов Г.Д., Тенюх К.М. В пошуках ефективного керування / Під заг. ред.. проф.. Г.Д. Ангелова. - Одеса: Аспект, 2012. – 292 с.
9. Слиньков В.Н. Управление персоналом (практические рекомендации). – 2-е изд. – К.:
Алерта; КНТ, 2012. – 240 с.
10. Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В,, Грабар Т.П. Психологія управління. Навч.
посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 608 с.
Методичне забезпечення
11. Soft Skills для інженерів: опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Soft
Skills для інженерів» для студентів всіх форм навчання / уклад. М.В. Верескун – Маріуполь :
ПДТУ, 2014.
12. Soft Skills для інженерів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Soft Skills для інженерів» для студентів всіх форм навчання» / уклад.
М.В. Верескун. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 36 с.
Інформаційні ресурси
13. Effective communication skills / © 2010 MTD Training Ventus Publishing ApS, www.
bookboon.com.
14. Leadership skills / © 2010 MTD Training Ventus Publishing ApS, www. bookboon.com.
15. Successful time management / © 2010 MTD Training Ventus Publishing ApS, www.
bookboon.com.
16. Sealing with conflict and complaits / © 2010 MTD Training Ventus Publishing ApS,
www. bookboon.com.
17. Influencing and persuasion skills / © 2010 MTD Training Ventus Publishing ApS, www.
bookboon.com.
ТЕОРІЯ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Дисципліна «Теорія масового обслуговування» дає спеціалісту потужний засіб для
аналізу явищ та процесів різноманітної природи математичними методами, сприяє розвитку
їх інтелекту і здатності до логічного та алгоритмічного мислення, уміння досліджувати математичні моделі, розв’язувати математичні задачі, обробляти і аналізувати експериментальні дані. Предметом вивчення навчальної дисципліни є моделі та методи математичного опису об’єктів скінченого характеру. Системи масового обслуговування, що описують якийсь
реальний процес, називають математичною моделлю цього процесу. В цьому курсі розглядаються теоретичні положення та методи аналізу стандартних системи масового обслуговування, а також застосування теорії масового обслуговування в деяких прикладних задачах.
На практичних заняттях повинні бути відпрацьовані відповідні навики та уміння розв’язку
основних типів задач теорії масового обслуговування. Основою для вивчення курсу являються попередні дисципліни – «Теорія ймовірностей», «Математична статистика», «Теорія
випадкових процесів».
Предметом курсу є системи масового обслуговування, різні потоки подій, одноканальні та багатоканальні СМО з відмовами, одноканальні та багатоканальні СМО з чергами (з
обмеженими та необмеженими чергами).
Метою викладення дисципліни є забезпечення студента знаннями, які необхідні тим,
хто займається питаннями організації в області промисловості, зв’язку, транспорту і т. д. У

процесі засвоєння курсу студенти мають розуміти специфіку математичних методів і роль
математики в сучасних технологіях.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: Визначення системи масового обслуговування; класифікацію систем масового
обслуговування; типи випадкових процесів, які протікають в системах масового обслуговування; найпростіший потік подій та його властивості; потоки подій з обмеженою післядією
(потоки Пальма, Ерланга); системи масового обслуговування з відмовами; системи масового
обслуговування з місцями для очікування; стаціонарний та нестаціонарний режим функціонування системи масового обслуговування.
вміти: складати математичні моделі систем масового обслуговування; будувати графи
можливих станів та переходів систем масового обслуговування; розраховувати основні характеристики вхідних та вихідних потоків; аналізувати оптимальність системи масового обслуговування; визначати економічний ефект системи масового обслуговування.
Модуль 1
Теми 1-3: Основні типи систем масового обслуговування (СМО). Основні характеристики
СМО. Випадкові процеси з дискретними станами та неперервним часом. Вхідні та вихідні
потоки подій, їх класифікація. Потоки подій з обмеженою післядією (потоки Пальма, Ерланга). Марковський та напівмарковський випадкові процеси з дискретними станами та неперервним часом. Визначення процесу марковського відновлення (ПМВ). Конструктивне завдання ПМВ. Рівняння марковського відновлення. Стаціонарні ПМВ. Суперпозиція ПМВ.
Модуль 2
Теми 4-7: Одноканальні та багатоканальні. Розподіл довжини черги. СМО з пріоритетами.
Напівмарковські системи. Марковські системи. Напівмарковські дубльовані системи. Класифікація ПМ систем. Суперпозиція ПМВ. Фазове укрупнення систем. Загальна схема фазового укрупнення. Алгоритми фазового укрупнення ПМ систем з одним або кількома класами
стійких станів.
Модуль 2
Теми 8-9: Асимптотичний аналіз показників надійності функціонування СМО. Асимптотичний аналіз часу безвідмовної роботи СМО. Оцінка моментів часу безвідмовної роботи СМО.
Асимптотичний аналіз потоку загублених вимог. Стаціонарні характеристики СМО (середній стаціонарний час перебування в підмножині станів, стаціонарні показники надійності).
Граничні теореми для високонадійних СМО. Час безвідмовної роботи. Оптимальність СМО.
Функціональна оптимальність СМО. Економічна оптимальність СМО.
Рекомендована література
Основна
1. Е.С. Вентцель. Теория вероятностей. – М.: Государственное издательство физикоматематической литературы, 1962.
2. Г.П. Климов, Г.К. Мишкой. Приоритетные системы обслуживания с ориентацией. –
Издательство Московского университета, 1979.
3. В.С. Королюк. Стохастические модели систем. – Киев: Наукова думка, 1989.
4. В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. Процессы марковского восстановления в задачах надежности систем. – Киев: Наукова думка, 1982.
5. В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. Математические основы фазового укрупнения сложных
систем. – Киев: Наукова думка, 1978.

6.

Додаткова
A. Кофман, P. Крюон. Массовое обслуживание ( теория и приложения).- M.: Мир,

1965.
7. Н. Прабху. Стохастические процессы теории запасов. – М.: Мир, 1984.
8. T.Л.Саати. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. - M.: Сов.
радио, 1965.
9. A.Я.Хинчин. Работы по теории массового обслуживания. - M.: Физматгиз, 1963.
Методичне забезпечення
10. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Н.
В. Литвин. – Мариуполь : ПГТУ, 2014. – 47 с. – Режим доступа:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/985
11. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс] : методические указания по
самостоятельному изучению курса «Теория массового обслуживания» для студентов специальности 6.040301 «Прикладная математика» дневной формы обучения / сост. Н. В. Литвин. –
Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 48 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7835
Інформаційні ресурси
12. http://www.exponenta.ru – освітній математичний сайт.
13. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» –
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.12.55.
14. Учебные материалы для студентов МехМата МГУ. http://dmvn.mexmat.ru/de.php
АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ
В ГІДРОМЕХАНІЦІ
Дисципліна «Аналітичні та чисельні методи в гідромеханіці» відноситься до спеціальних дисциплін підготовки студентів за спеціальністю «Прикладна математика», мета яких
– дати основні навички побудови математичної моделі та її чисельної реалізації на прикладі
моделей течії рідини. На цій дисципліні базуються в основному теми дипломних проектів,
виробничої практики та наукової роботи студентів.
Предметом курсу є математичні моделі в гідромеханіці , постановка крайових задач
гідромеханіки, аналітичні та чисельні методи їх розв’язку.
Мета викладання дисципліни: вивчення аналітичних методів розв’язування рівнянь
гідромеханіки, формування навиків постановки крайових задач гідромеханіки та вміння
розв’язувати їх чисельними методами.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати: модель суцільного середовища, змінні Лагранжа і Ейлера, основні поняття та
теореми гідромеханіки, основні поняття безвихрового і вихрового руху рідини, класичні задачі течій рідини, рівняння Ейлера течії ідеальної рідини, рівняння Нав’є-Стокса, рівняння
Прандтля пограничного шару, основні поняття турбулентного руху рідини, деякі чисельні
методи розв’язку задач гідромеханіки: метод дискретних вихорів, метод дискретних вихрових рамок, метод граткових рівнянь Больцмана, чисельні методи рівнянь Нав’є-Стокса.
вміти: здійснювати постановку основних задач гідромеханіки, аналітично розв’язувати
класичні задачі гідромеханіки, будувати дискретну модель течії рідини та розв’язувати її чисельними методами, аналізувати отримані результати, здійснювати перевірку моделі на простих течіях.
Модуль 1
Тема 1: Модель суцільного середовища, змінні Лагранжа і Ейлера, основні поняття та теореми безвихрового і вихрового руху рідини , найпростіші приклади потенціального руху рідини, властивості гармонічних функцій, класичні задачі потенціальних течій рідини, постановка внутрішньої і зовнішньої задачі Неймана і Діріхле .

Модуль 2
Тема 2: Рівняння Ейлера. Початкові та граничні умови. Теорема Томсона. Баротропне середовище. Плоска потенціальна течія. Комплексна швидкість та потенціал. Приклади плоского
потенційного руху в одно та багатозв’язних областях. Точкові вихори. Інтеграл Бернулі. Інтеграл Коші-Лагранжа.
Тема 3: Вихровий рух рідини.Теореми Томсона, Лагранжа, Гельмгольца. Рух системи циліндричних вихорів. Вихрові ланцюжки Кармана. Плоскі задачі про рух тіл в ідеальній рідині.
Рух кругового циліндра. Метод конформних відображень для розв’язування плоских задач
гідродинаміки.

Модуль 3
Тема 4:Деякі задачі механіки в’язкої рідини. Рівняння Нав’є-Стокса. Моделі рідких в’язких
середовищ. Початково-крайові задачі: внутрішня та зовнішня задача. Точні розв’язки рівнянь
руху в’язкої рідини: стаціонарні задачі. Точні розв’язки нестаціонарних задач: шарові нестаціонарні течії, нестаціонарні течії в трубі з круговим перерізом, нестаціонарні течії з осьовою
симетрією.
Наближені розв’язки рівняння в’язкої рідини у випадку малих чисел Рейнольдса.Наближені розв’язки рівняння в’язкої рідини у випадку великих чисел Рейнольдса: стаціонарне обтікання тонкої напів нескінченної пластинки, стаціонарне обтікання плоского тонкого тіла, автомодельні розв’язки.
Основні наближення пограничного шару. Рівняння Прандтля руху в’язкої рідини в ламінарному пограничному шарі.
Тема 5 : Чисельні методи розв’язування рівняння Ейлера та Нав’є-Стокса. Основні ідеї та положення методу дискретних вихорів. Клас задач, які розв’язуються методом дискретних вихорів. Метод дискретних вихрових рамок. Метод граткових рівнянь Больцмана. Чисельні методи розв’язку рівнянь Нав’є-Стокса.
Рекомендована література
Основна
1. Давыдова М.А. Лекции по гидродинамике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 216 с.
2. Давидсон В.Е. Введение в гидродинамику. – Днепропетровск: Издательсвто Днепропетровского университета, 2002.-267с.
3. Голубева О.В. Курс механики сплошных сред. – М.: Высшая школа, 1972.
4. Фабер Т.Е. Гидроаэродинамика. М.:–Постмаркет, 2001. -559 с.
5. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 2001.
6. Ландау Л. Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. – М.: Наука. ФИЗМАТ - ЛИТ, 2001.
7. Флетчер К. Ф. Вычислительные методы в динамике жидкостей: В 2-х т. –М.: Мир, 1991.
8. Белоцерковский С..М., Котовский В.Н., Ништ М.И., Федоров Р.М. Математическое моделирование плоскопараллельного отрывного обтекания. – М.: Наука. ФИЗМАТ - ЛИТ, 1988,
232 с.
9. Довгий С.О., Буланчук Г. Г., Буланчук О.Н. Вихрові течії ідеальної рідини. Класичні
моделі та метод дискретних вихорів.- Маріуполь, ДВНЗ “ПДТУ”, 2016.-340 c.
Додаткова
10. Свешников А. Г., Боголюбов А. И., Кравцов В. В. Лекции по математической физике. М.: Наука, 2004.
11. Кочин Н. Е., Кибель И. А., Розе И. В. Теоретическая гидромеханика. Части 1,2.- М.:
Физматгиз, 1963.
12. Ламб Г. Гидродинамика.– М.- Ижевск: РХД, 2003.

13. Лифанов И.К. Метод сингулярных интегральных уравнений и численный эксперимент
(в математической физике, аэродинамике, теории упругости и дифракции волн).-М.: ТОО "Янус",
1995.-520 с.
Методичне забезпечення
14. Буланчук Г.Г. Конспект лекцій «Математичне та чисельне моделювання в гідромеханіці».–Маріуполь: ДНЗ «ПДТУ», 2014.-98 с.
Інформаційні ресурси

15.
16.
17.
18.
19.

http://ru.wikipedia.org/wiki (вільна енциклопедія)
http://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ»)
http://ds.pstu.edu/ (матеріали дистанційної освіти ДВНЗ «ПДТУ»)
http://eqworld.ipmnet.ru (світ математичних рівнянь)
ua.bookfi.org (найбільша електронна бібліотека рунету)
КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Дисципліна «Корпоративні інформаційні системи» сприяє формуванню наукового рівня інженерного мислення майбутнього фахівця, містить в собі теоретичну базу, яка необхідна при засвоєнні прикладних питань побудови і використання корпоративних інформаційних систем та вирішуванні конкретних задач в галузі новітніх інформаційних технологій.
Предметом курсу є методи побудови та використання КІС з використанням стандартів MRP
II, ERP, CSRP, BPM та пакету SharePoint.
Мета викладання дисципліни: вивчення загальних принципів роботи корпоративних
інформаційних систем, їх архітектури, можливості в управлінні виробничими та іншими
процесами підприємства, а також отримання практичних навичок експлуатації систем даного
класу.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати: поняття корпоративної інформаційної системи ії можливості, основні принципи
роботи корпоративних інформаційних систем і технології, які вони реалізують, проблеми впровадження та використання корпоративних інформаційних систем на підприємствах, тенденції та
перспективи розвитку корпоративних інформаційних систем, результати застосування і реалізації сучасних технологій в корпоративних інформаційних системах, особливості використання
корпоративних інформаційних систем для підтримки прийняття рішень.
вміти: класифікувати існуючі корпоративні інформаційні системи, шукати інформацію в державній системі науково-технічної інформації, застосовувати основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, вирішувати професійні завдання, що
вимагають високої мотивації, визначати необхідність застосування корпоративних інформаційних систем, аналізувати інформаційні потоки, моделювати бізнес-процеси підприємства,
що підлягають автоматизації, засобами корпоративних інформаційних систем.
Модуль 1
Тема 1-2: Характеристика сучасних корпоративних інформаційних систем. Еволюція інформаційних систем управління підприємством. Стандарти MRP, ERP, CSRP та ERPII.
Модуль 2
Тема 3: Інформаційна підтримка виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства.
Модуль 3
Тема 4-6: Реалізація завдань обліку руху коштів в корпоративній інформаційній системі. Реалізація складних періодичних розрахунків в корпоративній інформаційній системі. Адміністрування корпоративної інформаційної системи.

Модуль 4
Тема 7-8: Інтеграція і реалізація обміну даними в корпоративних інформаційних системах.
Впровадження корпоративних інформаційних систем. Методики впровадження.
Модуль 5
Тема 9: Напрями розвитку корпоративних інформаційних систем.
Рекомендована література
Основна
1. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRPII - СПб.: Питер.
2002.- 320 с.
2. Саттон М. Корпоративный документооборот - М.: “БМикро”, 2002. - 448 c.
3. Брайант Р., О'Халларон Д. Компьютерные системы: архитектура и программирование. Пер. с англ. - СПб: БХВ-Петербург. 2005. - 1104 с: ил.
4. Фаулер Мартин. Архитектура корпоративных программных приложений: Пер. с
англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2006. — 544 с.: ил.
5. Microsoft Corporation. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD / Пер. с англ. - 2-е изд., испр. - М.: «Русская Редакция», 2002.
- 736 стр.: ил.
Додаткова
6. Вебер Д. Технология Java™ в подлиннике: пер. с англ. - СПб.:BHV - СанктПетербург, 1997. — 1104 е., ил.
7. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Сантри С.И. Технологии программирования на Java 2:
Книга 1. Графика, JavaBeans, интерфейс пользователя. Пер. с англ. — М.: ООО «БиномПресс», 2003. — 560 с: ил.
8. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Сантри С.И. Технологии программироиания нa Java 2:
Книга 2. Распределенные приложения. Пер. с англ.- М: ООО «Бином-Пресс», 2003 — 464 с:
ил.
9. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Сантри С.И. Технологии программирования на Java 2:
Книга 3. Корпоративные системы, сервлеты, JSP, Web-сервисы. Пер. с англ. — М.: ООО
«Бином-Пресс», 2003. — 672 е.: ил.
10. Джонсон Г., Нортроп Т. Разработка клиентских веб-приложений на платформе
Microsoft .Net Framework. Учебный курс Microsoft / Пер. с англ. - М. : «Русская Редакция»,СПб.: «Питер», 2007. - 768 стр. : ил.
11. Макки А. Введение в .NET 4.0 и Visual Studio 2010 для профессионалов: Пер. с
англ. - М.: ООО "И.Д. Вильямс". 2010. - 416 с.: ил.
Методичне забезпечення
12. Платформы корпоративных информационных систем. Учебное пособие по дисциплине «Платформы корпоративных информационных систем» для студентов направления подготовки «6.040302 – Информатика». / Бурса А. Г.– Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014. - 293
с.: ил.
13. Методические указания к лабораторному практикуму по учебной дисциплине
«Платформы корпоративных информационных систем» для студентов направления подготовки «6.040302 – Информатика» / Бурса А. Г., Молчанова В.С. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ»,
2014.– 184 с.: ил.
Інформаційні ресурси
14. www.coders-library.ru/ (бібліотека програміста)

15. http://www.twirpx.com/files/informatics/ (матеріали з інформатики та обчислювальної техніки)
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МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОЇ АНІМАЦІЇ
Дисципліна «Методи комп’ютерної анімації» сприяє формуванню наукового рівня
інженерного мислення майбутнього фахівця, містить в собі теоретичну базу, яка необхідна
при засвоєнні прикладних питань комп’ютерної анімації та вирішуванні конкретних задач в
галузі візуалізації та моделювання у інформаційних системах.
Предметом курсу є методи комп’ютерної анімації з використанням пакету AdobeFlash
та теоретичних основ програмування Action Script.
Мета викладання дисципліни: вивчення методів комп’ютерної анімації руху та взаємодії різноманітних фізичних тіл.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати: основні принципи анімації, приклади графічних редакторів, що дозволяють
створювати анімацію види комп'ютерної анімації, особливості роботи в графічному пакеті
Adobe Flash CS6, синтаксис і семантику мови ActionScript 3.0, основні типи та оператори мови ActionScript 3.0, об'єктно-орієнтовану модель, закладену в ActionScript 3.0, формати файлів для експорту анімаційних моделей;
вміти: користуватися основними інструментами малювання в Adobe Flash CS6 для
створення малюнків різної складності, створювати покадрову анімацію, створювати анімацію на основі змін форми, створювати анімацію на основі змін руху, імпортувати в програму
готові об'єкти і використовувати їх для анімації, складати технічне завдання для анімаційного ролика і відбирати для нього відповідну анімацію, експортувати готовий проект в різні
формати, використовувати мову Action Script для складання інтерактивних анімаційних моделей.
Модуль 1
Тема 1: Основні принципи класичної анімації.
Модуль 2
Тема 2-3: Графічні пакети для створення анімації. Знайомство з графічними пакетами компанії Adobe.
Модуль 3
Тема 4-6: Особливості тривимірної анімації. Основи мови ActionScript. Властивості об'єктів
класів MovieClip і Text.
Модуль 4
Тема 7: Інтерактивна взаємодія і динамічне створення об'єктів.
Модуль 5
Тема 8: Технічне завдання на анімаційні моделі.
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http://uroki-flash-as3.ru/
Портал по компьютерной графике: 3dlife.ucoz.ru.
3D Уроки: 3d-uroki.ru.
Крупнейший информационный ресурс по компьютерной графике и анимации: www.render.ru.

