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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 11 Математика та статистика 

Спеціальність 113 Прикладна математика 

Спеціалізація Комп'ютерне моделювання 

Освітня кваліфікація Бакалавр з прикладної математики 

Кваліфікація в дипломі Кваліфікація освітня – бакалавр з прикладної математики 

Тип диплома Диплом бакалавра, додаток до диплому 

Диплом бакалавра з відзнакою, додаток до диплому 

Форма та термін навчання Очна (денна), нормативний термін навчання – 4 року 

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-ІІ, номер № 0577873 від 14 грудня 2015 р., термін 

дії до 01 липня 2019 р. 

Рівень програми Перший (бакалаврський) рівень: 

 за Національною рамкою кваліфікацій (НРК) – 6 рівень; 

 за Європейською рамкою кваліфікацій для навчання 

впродовж життя (EQF LLL) – Level 6; 

за Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої 

освіти (QF EHEA) – First cycle. 

Вимоги освітньої програми Студент повинен виконати програму підготовки згідно на-

вчального плану, який включає 240 кредитів Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 1 

кредит дорівнює 30 годинам загального навчального наван-

таження студента. 

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного 

складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навча-

льної дисципліни, захисту курсових робіт та проектів, захи-

сту звіту з практики, проходження державної атестації після 

завершення навчання і повного виконання навчального пла-

ну у вигляді державного іспиту. 

Опис результатів навчання (набуті компетенції) 

Знання і розуміння Випускник даної спеціальності повинен володіти:  

 основними положеннями та методами математичного, 

комплексного та функціонального аналізу, лінійної алгебри 

та аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, 

зокрема рівнянь математичної фізики, теорії ймовірностей, 

математичної статистики та випадкових процесів, чисель-

ними методами, методами оптимізації, методами аналізу 

даних; 



 основними поняттями, концепціями і фактами сучасної  

прикладної математики; 

 знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для роз-

робки, впровадження і використання математичних методів 

і алгоритмів у різних галузях науки і народного господарст-

ва; 

 навичками у визначенні оптимального варіанту моделі 

системи в процесі системного аналізу об’єкта; 

 навичками розробки концепції комп’ютерної імітації 

системи за допомогою методів обчислень та використання 

комп'ютерних технологій; оцінювання необхідних ресурсів 

на реалізацію концепції комп'ютеризованих систем; 

 сучасними методами проектування програм та програ-

мних комплексів, уміти розробляти оптимальні рішення 

щодо цих методів, алгоритмів їх реалізації, обраного ін-

струментального програмного забезпечення; 

 основами комп’ютерної графіки; уміти використовува-

ти моделі передачі кольору, візуалізацію інформації (раст-

рові, векторні тощо), формати графічних файлів; 

 основами програмування мовами різних рівнів (машин-

ними, асемблерними, високого рівня, проблемно- та пред-

метно орієнтованими); 

 знаннями про загальні принципи функціонування та ар-

хітектури комп’ютерних систем та мереж; технологіями ро-

зробки та адміністрування мереж і методами захисту інфо-

рмації; 

 основами Інтернет-технологій й методами адміністру-

вання Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформа-

ційних порталів Інтернет, WEB-інтерфейсів; 

 методами збереження, обробки та редагування інфор-

мації в системах керування базами даних; уміти використо-

вувати інтелектуальні системи та бази знань; 

 методами ефективного пошуку необхідної інформації в 

середовищі Інтернет та користування традиційними бібліо-

теками; 

 навичками організації розробки нформаційно-

програмного забезпечення системи з урахуванням завдання 

на розробку системи, штатного розкладу, фінансового стану 

організації, кваліфікації розробників; 

 основними положеннями філософії та сучасних еконо-

мічних, політичних теорій, основами природознавства, пси-

хології та педагогіки. 

 Підготовка бакалавра прикладної математики передба-

чає його готовність працювати й набувати навички знань з 

математичної економіки, математичного і комп’ютерного 

моделювання різноманітних  суспільних процесів, економі-

чного прогнозування, системного аналізу, інформаційних 

систем менеджменту. 

 

Застосування знань і 

розумінь 

Бакалавр повинен знати: 

 основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необ-

хідному для успішного засвоєння методологічних і прикла-



дних питань спеціальності; 

 профілюючі і спеціальні дисципліни, в тому числі: мате-

матичний аналіз, теорію звичайних диференціальних рів-

нянь, теорію ймовірностей і математичну статистику, чис-

лові методи, методи оптимізації, програмне забезпечення  та 

архітектура ЕОМ, програмування (різноманітні напрямки), 

бази даних та інформаційні системи, математичне моделю-

вання та системний аналіз, моделювання соціальних проце-

сів, інтелектуальні системи та ін.; 

 дисципліни гуманітарного та соціально-економічного 

спрямування: історію України, ділову державну мову, пра-

вознавство, соціологію, політологію, психологію,  основи 

економічних теорій., мікро- і макроекономіку та ін. 

Бакалавр повинен уміти: 

 поєднувати широку фундаментальну наукову і практич-

ну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю; 

 розробляти математичні моделі об’єктів і процесів, які 

досліджуються, використовуючи  процедури формального 

уявлення про систему та результати дослідження реальних 

природничих або соціально-економічних систем; 

 ефективно використовувати методи статистичної обробки 

даних; вільно володіти методами статистичного моделюван-

ня та прогнозування, використовувати системи і процедури 

статистичного аналізу; 

 будувати ефективні алгоритми для оптимізаційних задач 

та задач, проводити аналіз  їх стійкості до помилок, точнос-

ті, швидкодії, витрат системних ресурсів; 

 визначати загальний зв’язок між формальною математи-

чною постановкою задачі та обчислювальними методами її 

розв’язку; 

 розробляти об’єктно-орієнтовану модель системи, вико-

ристовуючи визначення  класів, поведінки об’єктів, струк-

тури даних та їх взаємозв’язки; 

 проектувати інформаційні потоки для комп’ютерних ін-

формаційних систем; визначати доцільність розробки сис-

тем за допомогою критеріїв економічної ефективності; 

 вибирати необхідне програмне забезпечення для 

комп’ютерних мереж з використанням нормативно-

довідкової інформації та процедур аналізу типових проект-

них рішень; 

 розробляти структуру таблиць баз даних, принципи вво-

ду, модифікації, вилучення, відображення даних; обирати 

методи навігації по набору даних, методи сортування, фільтра-

ції,  пошуку даних за допомогою програмних засобів СУБД; 

 розробляти об’єктно-орієнтовані моделі систем за допо-

могою мов об’єктно-орієнтованого моделювання; 

 використовувати методи збереження інформації та її об-

робки, розробляти бази знань за допомогою мов штучного 

інтелекту; 

 налагоджувати та обслуговувати прикладне програмне 

забезпечення, зокрема офісні, мультимедійні, графічні, на-

вчальні системи тощо; 



 налагоджувати та обслуговувати програмне забезпечен-

ня Інтернет-серверів, інформаційних ресурсів Інтернет; 

 налагоджувати та обслуговувати системи керування ба-

зами даних, інтелектуальні системи, бази знань, супрово-

джувати експлуатацію розроблених програмних продуктів в 

організаціях та на підприємствах; 

 самостійно ставити завдання й вирішувати їх з викорис-

танням засобів прикладної математики; 

 контролювати якість виконання проектних робіт та роз-

роблення комп’ютеризованої системи колективом розроб-

ників із врахуванням діючих державних, міжнародних, про-

фесійних та корпоративних стандартів; 

 контролювати правильність роботи програмного забез-

печення за допомогою тестування на різних рівнях (модуль-

ному, інтеграційному, системному тощо); 

 читати, відповідати на запитання, вести бесіду у соціа-

льно-побутовій, культурній та професійній сферах на одній 

чи декількох іноземних мовах; 

 читати й реферувати оригінальну загальнонаукову або за-

гально-технічну літературу іноземними мовами; складати 

прості ділові листи, угоди, рекламні матеріали тощо; 

 проводити пошук нової текстової, графічної, звукової та 

відеоінформації (навчальної, наукової та довідкової) як на 

окремому комп'ютері, так і у мережі; 

 на практиці використовувати принципи наукової діяль-

ності, застосовувати одержані в області математики знання 

для розв’язання конкретних  методичних, науково-

практичних, виробничих, інформаційно-пошукових й інших 

задачах; 

 розробляти документи та презентації, що поєднують ін-

формацію у вигляді графіки, тексту, звуку, відео; 

 використовувати сучасну електронно-обчислювальну 

техніку; технічні засоби навчання і наукового експерименту, 

спеціальну апаратуру; 

 систематично підвищувати свою кваліфікацію, безпере-

рвно поновлювати свої знання та розширювати суспільно-

політичний кругозір. 

Формування суджень  здатність розуміти постановку завдання, пов'язаного із 
застосуванням методів прикладної математики, сформульо-

вану на мові певної предметної галузі; 

 здатність сформулювати математичну постановку завдан-

ня, спираючись на постановку на мові предметної галузі; 

 здатність налагоджувати, впроваджувати і супроводжува-

ти програмні продукти; 

 здатність організовувати роботу творчих колективів від-

повідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; 

 здатність використовувати різні види зовнішніх носіїв 

інформації, дотримуючись правил їх збереження та експлу-

атації. 

Відомості про освітні 

компоненти 

 навчальний план, робочий навчальний план, індивідуа-

льний навчальний план; 

 програма навчальних дисциплін; 



 курсові проекти (роботи); 

 практики; 

 державна атестація; 

 схема оцінювання у ДВНЗ «ПДТУ». 

Реалізація дисциплін за 

вибором студента 

Студент здійснює вибір з урахуванням власних потреб та 

уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір на-

вчальних дисциплін у межах освітньої програми та робочо-

го навчального плану в обсязі не менш 25 % загальної кіль-

кості 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 на-

вчання, зі збереженням стипендії та перезарахування отри-

маних кредитів на основі ЄКТС. 

Переваги: культурний діалог, розширення кругозору, набут-

тя нових унікальних професійних навичок, удосконалення 

навичок володіння іноземними мовами і як результат під-

вищення конкурентоспроможності на внутрішньому та зов-

нішньому ринку праці. 

Академічні права Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 

рівні НРК. 

Професійні права Робота за фахом. 

Додаткова інформація 

Диплом з відзнакою Не менше 75 % відмінних оцінок з усіх навчальних дисцип-

лін та практичної підготовки з оцінками «добре» з інших 

дисциплін та з оцінками «відмінно» за результатами держа-

вної атестації. 

Наукова складова Університетська наука. Реалізація студентами здібностей і 

талантів через участь у науково-дослідній роботі та винахі-

дницькій діяльності. 



Додаток А 

Каталог дисциплін за навчальним планом спеціальності 

(за курсами з 1 по 4, обсяг: кредити ЄКТС і години) 
 

 

 

К
у
р
с 

Назва навчальної дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

Кіль-

кість 

годин 

1
 к
у
р
с 

Нормативні навчальні дисципліни   

Ділова українська мова 3 90 

Іноземна мова 5 150 

Історія та культура України 3,5 105 

Алгебра та геометрія 9,5 285 

Дискретна математика 7 210 

Математичний аналіз 11 330 

Алгоритми і структури даних 3,5 105 

Програмування 7,5 225 

Вибіркові навчальні дисципліни   

Правознавство 3 90 

Фізика 3 90 

Фізична культура 4,5 135 

Практична підготовка   

Ознайомча практика 2,5 75 
    

2
 к
у
р
с 

Нормативні навчальні дисципліни   

Філософія 4,5 135 

Дискретна математика 2,5 75 

Диференційні рівняння 6 180 

Математичний аналіз 6 180 

Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 90 

Методи обчислень 3,5 105 

Програмне забезпечення обчислювальних систем 3,5 105 

Програмування 3 90 

Вибіркові навчальні дисципліни   

Психологія 3 90 

Соціологія та політологія 3 90 

Диференціальна геометрія та тензорний аналіз 3,5 105 

Системи комп’ютерної алгебри 2,5 75 

Комп'ютерні мережі 3,5 105 

Об'єктно-орієнтоване програмування 4 120 

Фізика 3,5 105 

Фізична культура 4,5 135 
 

 

  

К
у
р
с 

Назва навчальної дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

Кіль-

кість 

годин 

3
 к
у
р
с 

Нормативні навчальні дисципліни   

Теорія ймовірності, математична статистика та випа-

дкові процеси 9,5 285 

Функціональний аналіз 3,5 105 

Методи обчислень 2,5 75 

Математичні методи  дослідження операцій 7 210 

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка 4 120 

Рівняння математичної фізики 6,5 195 

Вибіркові навчальні дисципліни   

Основи економічної теорії 3 90 

Теорія функції комплексної змінної 4 120 

Методи комп’ютерної імітації 5 150 

Методи обчислень в математичній фізиці 4 120 

Основи Веб-технологій 4 120 

Операційні системи та системне програмування 3,5 105 

Практична підготовка   

Виробнича практика 3 108 
    

4
 к
у
р
с 

Нормативні навчальні дисципліни   

Аналіз даних 5 150 

Організація баз даних і знань 7 210 

Математичне моделювання 4 120 

Методи штучного інтелекту 3,5 105 

Основи нелінійного аналізу 4 120 

Основи охорони праці 3 90 

Теорія систем та системний аналіз 3,5 105 

Вибіркові навчальні дисципліни   

Інтегральні  рівняння 3 90 

Математичне моделювання природничих процесів 4 120 

Методика викладання математики та інформатики 3,5 105 

Науковий семінар 2 60 

Оптимальне керування 2,5 75 

Програмування комп’ютерної графіки 2,5 75 

Програмування та підтримка Веб-застосувань 3 90 

Стохастичне моделювання та імітація 2,5 75 

Практична підготовка   

Комп'ютерна практика 3 108 

Державна атестація 2 60 

Всього 240 7200 



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 УКРАЇНСЬКА МОВА 
 

Дисципліна «Ділова українська мова» як соціально-гуманітарна дисципліна підготовлює 

студентів до практичної роботи на посаді фахівця за профілем навчання, поглиблює вміння й на-

вички щодо перекладу конструкцій в умовах білінгвізму, редагування фахових текстів, складання 

ділових паперів в офіційно-діловому стилі тощо. 

Предметом курсу є ознайомлення з основними правилами оформлення офіційних докумен-

тів, з формами ділового мовлення, українською термінологією та стилістикою у галузі математики 

та інформатики. 

Метою викладення дисципліни «Ділова українська мова» є ознайомлення студентів з мов-

ними нормами офіційно-ділового й наукового стилів, стандартами оформлення ділових паперів; 

опанування професійної лексики. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: загальнотеоретичні основи щодо вивчення ділової української мови, поняттєво-

категоріальні апарат за майбутнім фахом, лексичні та граматичні особливості ділових паперів, 

етикетні норми, засоби стандартизації та інші теоретичні питанння діловодства, особливості лек-

сики й термінології, характерних для офіційно-ділового та наукового стилів СУЛМ, загальні пра-

вила щодо оформлення різних видів документів та перекладу синтаксичних конструкцій за профе-

сією, основні орфографічні, синтаксичні та орфоепічні норми; 

вміти: користуватися словниковою літературою для здійснення різних видів перекладу (з 

російською на українську та навпаки) текстів як загальновживаних, так і в науковому та офіційно-

діловому стилях, складати та редагувати різноманітні ділові папери, складати та редагувати фахові 

тексти, грамотно й логічно висловлювати свої думки щодо тих чи інших виробничих ситуацій, 

пов’язаних з майбутньою професією. 

  

Модуль 1 

Теми1-6: Поняття про літературну мову. Норми та принципи українського правопису. Етапи ста-

новлення ділової української мови. Мова і професія. Синоніміка в діловому мовленні. Особливості 

вживання іменників і прийменників. Особливості вживання прикметників і займенників.  

Модуль 2 

Теми7-9: Особливості вживання дієслів. Особливості вживання числівників. Систематизація та 

повторення вивченого.  

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Білодід І.К. Дбаймо про високу культуру мови / І.К. Білодід // Питання мовної культури. – 

К. : Наук. думка, 1969. – 389 с. ISBN 

2. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування : [навч. 

посібник] / Н.В. Ботвина. – К. : АртЕк, 2000. – 192 с. ISBN 

3. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : [навч. посібник] / 

Н.В. Ботвина. – К. : Артек, 1999. – 264 с. ISBN 

4. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфоло-
гічних засобів мови : [навч. посібник] / Г.Й. Волкотруб. – К. : ТОВ “ЛДЛ”, 1998. – 176 с. ISBN 

5. Горбул О.Д. Ділова українська мова : [навч. посібник] / Горбул О.Д., Галузинська Л.І., Си-
тнік Т.І., Яременко С.А. ; за ред. О.Д. Горбул. – [2-е вид.]. – К. : Знання, 2001. – 226с. 



Додаткова 

6. Бурячок А.А. Орфографічний словник: [текст] / А.А. Бурячок. –  К.: Либідь, 1995. –192 с. 

7. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень : [текст] / С.І. Го-

ловащук. – К. : Наук. думка, 2001. – 639 с.  

8. Головащук С.І. Складні випадки наголошення : [словник-довідник] / С.І. Головащук. – К. : 

Либідь, 1995. – 192 с. 

9. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: [словник-довідник] / С.І. Голова-

щук. – К. : Вища школа, 1995. – 319. 

10. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів : [текст]Д.Г. Гринчишин, О.А. Се-
рбенська. – К. : Радянська школа, 1986. – 222 с.  

 

Методичне забезпечення 

11. Півень Н.М. Українська мова : [навч. посібник] / Н.М. Півень, Г.Ю. Шелест. – Маріуполь 

: ПДТУ, 2009. – 190 с. 

12. Півень Н.М. Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів зварюваль-

ного фаху) : [навчальний посібник за експериментальною програмою] / Н.М. Півень. – Маріуполь : 

ПДТУ, 2010. – 220 с. 

13. Півень Н., Артюх С., Шелест Г.  Українська мова за професійним спрямуванням  [навча-

льний посібник] / Н. Півень, С. Артюх, Г. Шелест. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ»,  2013. – 138 с. 

 

Інформаційні ресурси 

14. http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=9752 

(Методичні матеріали до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" 

для студентів технічних спеціальностей).  

15. http://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ») 

16. http://ds.pstu.edu/ (матеріали дистанційної освіти  ДВНЗ «ПДТУ»). 

17. http://pereklad.online.ua (Он-лайн перекладач). 

 

ІНОЗЕМНА МОВА 

 

Дисципліна «Іноземна мова» як соціально-гуманітарна дисципліна дозволить студентам ін-

тегруватися в світову спільноту, сприятиме глибшому вивченню спеціальних предметів, оскільки 

більшість матеріалів з інформаційних технологій викладається англійською мовою. 

Предметом курсу є ознайомлення з основними правилами використання іноземною мовою, 

як засобом спілкування з носіями мови. 

Метою викладення дисципліни «Іноземна мова» є формування навичок та вмінь самостій-

ної роботи з оригінальним іншомовним матеріалом за фахом та самостійне написання анотацій та 

рефератів, або доповідей на задану тему. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: раціонально користуватись спеціальними словниками, користуватись різними видами 

читання: ознайомчим, читанням-переглядом, вибірковим, глобальним, самостійно написати ано-

тації та реферати, або доповідь на задану тему; вибирати та фіксувати суттєву інформацію, яка мі-

ститься в публікаціях; використовувати іноземну мову в ситуаціях, з якими студенти можуть зу-

стрітися в своїй професійній діяльності та побуті; а також  розширити та поглибити набуті знання 

шляхом опанування новим словниковим запасом, зокрема термінологією, специфічними грамати-

чними явищами, притаманними фаховій літературі; 

вміти: володіти ознайомлювальним читанням, тобто швидко проглянути текст очима та зро-

зуміти тему прочитаного тексту; вибірковим читанням, тобто відшукати певні подробиці в тексті, 

визначити місце розташування якоїсь   окремої інформації, відтворити структуру тексту; навчаль-

ним читанням, тобто читати текст з повним його розумінням і врахуванням усіх граматичних та 

лексичних особливостей; коментуючим читанням, тобто розуміти те, про що йдеться між рядками 

http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=9752
http://mo.pstu.edu/
http://ds.pstu.edu/


тексту, виділити головну думку прочитаного тексту, порівняти два чи більше текстів за схожістю 

та відмінністю інформації в них.  

 

Модуль 1 

Тема 1: Освіта: мій університет. Студентське життя. Провідні світові університети.  

 

Модуль 2 

Теми 2-3: Наука: наукова діяльність студентів. Відомі вчені. Комп’ютер: типи комп’ютерів. Скла-

дові частини комп'ютера. Пристрої вводу /виводу та зберігання інформації. Язики програмування. 

Віртуальна реальність.  

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Г.Ю.Поленова, Е.В.Синявская, С.М. Зеленская. Английский язык для инженеров. - 

М.:ВШ, 2000 - 462с.  

2. Методические указания по грамматике английского языка (тесты для студентов I курса 

технических специальностей). Мариуполь: ПГТУ,2003. 

3. Методичні вказівки до аудиторної роботи з  англійської мови за темою «Computers» для 

студентів I курсу усiх спеціальностей.  Укл. Барабаш І.В., Золотарьова О. М., – Маріуполь: ПДТУ, 

2012. с.44  -  http://pstu.edu/ 

4. Методические указания по грамматике английского языка для студентов всех специально-

стей по теме: "Изменение видовременных форм английского глагола в страдательном залоге". Ма-

риуполь: ПГТУ, 1997. 

 

Додаткова 

5. Е.В.Синявская, С.М.Зеленская. Учебник английского языка для технических ВУЗов - 

М.:ВШ, 1976 - 269с. 

6. Большой англо-русский словарь под редакцией И. Г. Гальперина, 2 тома,  М.: Русский 

язык, 1987 

 

Методичне забезпечення 

7. Методические указания по грамматике английского языка (тесты для студентов I курса 

технических специальностей). Мариуполь: ПГТУ,2003. 

8. Методичні вказівки до аудиторної роботи з  англійської    мови   за темою «Computers» 

для студентів I курсу усiх спеціальностей.  Укл. Барабаш І.В., Золотарьова О. М.,– Маріуполь: 

ПДТУ, 2012. 44 с.-  http://umm.pstu.edu/ 

9. Методичні вказівки до самостійної роботи з  англійської  мови по темі «Computing» для 

студентів I курсу всіх спеціальностей. Укл. О.М. Золотарьова,  І.В. Барабаш – Маріуполь: ПДТУ, 

2011. – 44 с. http://umm.pstu.edu/ 

 

Інформаційні ресурси 

10. New English File Student’s site – www.oup.com/elt/englishfile  

11. http://umm.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ») 

12. http://ds.pstu.edu/ (матеріали дистанційної освіти  ДВНЗ «ПДТУ») 

13. http://ru.wikipedia.org/wiki (вільна енциклопедія 

 

ІСТОРИЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 

 

Дисципліна «Історія та культура України» як соціально-гуманітарна дисципліна навчить 

майбутніх спеціалістів розуміти сутність соціально-політичних процесів та етапи історичного роз-

витку вітчизняної культури, що відбувалися у минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх 

http://umm.pstu.edu/
http://umm.pstu.edu/
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://umm.pstu.edu/
http://ds.pstu.edu/
http://ru.wikipedia.org/wiki


об’єктивну обумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності, вміти історично мислити, спираю-

чись на основні знання процесів формування українського народу та української державності, ро-

зуміти закономірності історичного та культурного  розвитку України. 

Предметом курсу є розкриття складової культури України: мистецтва, літератури, освіти, 

релігії, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, духовних цінностей українського на-

роду. 

Метою викладення дисципліни «Історія та культура України» є навчання вмінню поставити 

проблему та обґрунтувати її значення в руслі історичного процесу в Україні, вмінню аналізувати 

тенденції і явища обраного історичного періоду, робити висновки та узагальнення, стисло викла-

дати матеріал.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: базові поняття курсу «Історія та культура України», ключові терміни відповідно кож-

ному історичному та культурному періоду; основні події та процеси історичного та культурного 

розвитку української держави; основні досягнення української культури; 

вміти: вільно оперувати термінами і поняттями з дисципліни; аналізувати й узагальнювати 

теоретичний матеріал у певній системі;оцінювати найважливіші події та явища української історії 

у контексті світової історії; зіставляти культурно-історичні процеси з епохами; орієнтуватися в на-

уковій періодизації історії та культури; визначати й обґрунтовувати загальні тенденції розвитку 

світової та вітчизняної історії та культури. 

  

Модуль 1 

Теми 1-6: Вступ. Стародавній та Давньоруський період української історії. Литовсько-польська 

доба української історії ( ХІV-ХVІІ ст.). Виникнення козацтва Українська Національно-визвольна 

війна. Україна у складі Росії та Австро-Угорщини Українська національно-демократична револю-

ція 1917-1920 рр. Україна в 20-30 рр. ХХ ст. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) 

Україна в 1945-1991 рр. Україна в 1945-1991 рр. Перебудова. Україна в умовах розбудови незале-

жності.  

Модуль 2 

Теми 7-12: Вступ. Витоки української культури. Стародавня культура східних слов’ян. Культура 

Київської Русі. Українська культура польсько-литовської доби (ХІV - перша половина ХVІІ ст.) 

Українська культура ХІХ ст. Українська культура у І половині  ХХ ст. Українська культура у ІІ 

половині ХХ ст.  

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища шк., 1993. – 414 с. 

2. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літера-

тури, 2007. – 536 с. 

3. Бойко О.Д. Історія України: Посібник.– К:”Академвидав”, 2003. – 656 с. 

4. Борисенко В.П. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття: Навч. по-

сібник. – К.: Либідь, 1996. – 616 с. 

5. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Курс лекцій. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 528 с. 
 

Додаткова 

6. Бойко О.Д. Історія України (запитання і відповіді). –К.: Академія, 1997. –320 с. 

7. Верстюк В.Ф., Дзюба М. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний 

довідник. – К., 1995. 

8. Грушевський М. Історія України-Русі: В 11 т., 12 кн. – К.: Наук.думка, 1991-  . – Т. 1. – 

1991. – 736 с. 

9. Костомаров М. Русская история в жизнеописания ее главнейших деятелей. –М.: Книга, 

1990.  



10. Лях Р.Д. Історія України: Навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей – 

Донецьк, 1999. 

11. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІ століття. – К.: 

Либідь, 1992. – 640 с., Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 року. – К.: Либідь, 1992. – 608 с.  

 

Методичне забезпечення 

12. Лаврова І.І. Історія України. Конспект лекцій. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2012. – 

123с. 

13. Крилова Н.І., Лаврова І.І. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія 

України» для студентів заочної форми навчання. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2012. – 32 с. 

14. Крилова Н.І., Лаврова І.І. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять 

та виконання самостійної роботи з курсу «Історія України» для студентів денної форми навчання. 

– Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2012. – 28 с. 

 

Інформаційні ресурси 

15. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації // http://litopys.org.ua/ 

16. Історія України - History of Ukraine (Інститут історії України Національної Академії наук 

України) // www.history.org.ua 

17. Історія України — Вікіпедія. Вільна енциклопедія // 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_України 

18. Найбільш повна історія України від Княжого періоду до 1990 року // http://ukraine-

history.com.ua/ukr.htm 

19. http://umm.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ»). 

20. http://ds.pstu.edu/ (матеріали дистанційної освіти  ДВНЗ «ПДТУ»). 

 

АЛГЕБРА ТА ГЕОМЕТРІЯ 

 

Дисципліна «Алгебра та геометрія» як наукова дисципліна, носить нормативний характер, 

базується на знаннях загального курсу елементарної математики та є основою для вивчення всіх 

математичних дисциплін. 

Предметом курсу є основні теоретичні положення і методи аналітичної геометрії, лінійної 

алгебри та елементи загальної алгебри (алгебраїчні структури, групи, кільця, поля). Метою викла-

дення дисципліни «Алгебра та геометрія» є формування у студентів фундаментальних понять ал-

гебраїчного та геометричного характеру, а також знань для застосування цих понять до розв'язан-

ня практичних задач. 

Метою викладення є надання студентам знань щодо основних визначень, правил й теорем 

та формування умінь для розвязку практичних задач у суміжних дисциплінах. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: методи дослідження систем лінійних рівнянь; властивості алгебри матриць; поняття 

та геометричне тлумачення векторного та мішаного добутку; основні типи рівнянь прямої та пло-

щини; формули, що визначають дії над комплексними числами; основні результати алгебри мно-

гочленів; початкові поняття та теореми лінійної алгебри; основні результати теорії евклідових 

просторів; найважливіші означення та теореми теорії лінійних операторів та теорії квадратичних 

форм; канонічні рівняння кривих та поверхонь другого порядку. 

вміти: розв'язувати системи лінійних рівнянь за правилом Крамера та методом Гауса; обчис-

лювати визначники шляхом зведення до трикутного вигляду та шляхом розкладанням за рядком 

(стовпцем); виконувати дії над матрицями; виконувати дії над векторами та застосовувати вектори 

до розв'язання задач з геометрії; застосовувати властивості рівнянь прямих та площин до розв'я-

зання задач з геометрії; виконувати обчислення у евклідових просторах; знаходити власні числа та 

власні вектори матриць; приводити квадратичні форми до канонічного вигляду; приводити рів-

няння кривих та поверхонь другого порядку до канонічного вигляду. 

 

2017-2018/Освітня%20програма/Історія%20України%20IX-XVIII%20ст.%20Першоджерела%20та%20інтерпретації
http://litopys.org.ua/
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Модуль 1 

Теми 1-2: Системи лінійних рівнянь. Визначники та їх властивості. Алгебра матриць. 

Модуль 2 

Тема 3: Алгебраїчні структури: групи, кільця, поля. Побудова поля комплексних чисел. Алгебраї-

чна та тригонометрична форми комплексних чисел, дії над ними та їх геометричний зміст. 

Модуль 3 

Тема 4: Вектори, лінійні операції над векторами та їх властивості. Лінійно незалежні системи век-

торів. Базис, координати векторів. Проекція вектора на вісь та її властивості. Геометричних зміст 

декартової системи координат. Додавання та віднімання геометричних векторів, множення векто-

ра на число. Скалярний добуток векторів. Векторний та мішаний добуток векторів, геометричний 

зміст. Умова компланарності та коллінеарності векторів. 

Модуль 4 

Теми 5-6: Аналітична геометрія на площині: рівняння лінії на площині та їх види; рівняння прямої 

в декартовій системі координат; відстань від точки до прямої; взаємне розташування прямих, кут 

між двома прямими. Аналітична геометрія у просторі: рівняння площини в декартовій системі ко-

ординат; відстань від точки до площини; взаємне розташування площин; пряма у просторі; взаєм-

не розташування прямих, взаємне розташування прямої та площини.  

Модуль 5 

Тема 7: Кільце многочленів від одного невідомого, подільність з остачею. Алгоритм Евкліда. Вла-

стивості многочленів. Основна теорема алгебри. Многочлени над полем дійсних чисел, зведеність. 

Поле раціональних дробив, розкладання раціональних дробив в суму елементарних. 

Модуль 6 

Теми 8-9: Поняття лінійного простору. Лінійна залежність векторів. Базис простору та координати 

векторів. Зв'язок між базисами, перетворення координат. Ізоморфізм лінійних просторів. Підпрос-

тори, лінійні оболонки. Сума і перетин підпросторів. Евклідові та унітарні простори. Кут між век-

торами, довжина векторів. Ортогоналізації векторів. Ортогональна проекція вектора на підпростір. 

Метод найменших квадратів.  

Модуль 7 

Теми 10-11: Лінійні оператори та їх властивості. Зв'язок між матрицями оператора в різних бази-

сах. Характеристичні матриці і многочлени. Власні значення та власні вектори лінійного операто-

ра. Лінійні оператори в евклідовому (унітарному) просторі. Спряжені оператори і задання їх мат-

рицями. Ізометричні оператори. Базис унітарних операторів. Самоспряжені оператори. Приведен-

ня квадратичних форм до головних осей. 

Модуль 8 

Тема 12: Білінійні і квадратичні форми та їх властивості. Зведення квадратичної форми до каноні-

чного виду методами Лагранжа та ортогональних перетворень. Закон інерції. Додатньо визначені 

квадратичні форми, критерій Сильвестра. Лінії другого порядку. Еліпс. Гіпербола. Парабола. Зве-

дення рівнянь ліній другого порядку до канонічного виду. 

Інваріанти кривої другого порядку. Поверхні другого порядку: еліпсоїд, однопорожній та двупо-

рожній гіперболоїди, еліптичний і гіперболічний параболоїди, циліндричні та конічні поверхні. 

Зведення рівнянь поверхонь другого порядку до канонічного виду. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. – М.: Наука, 1972. 

2. Ильин В.А., Поздняк В.Г. Линейная алгебра. – М.: Наука, 1978. 

3. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – СПб.: Профессия, 2003. 

4. Фадеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: Наука, 1972. 



Додаткова 

5. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. – М.: 1978. 

6. Ильин В.А., Поздняк З.Г. Аналитическая геометрия. – М.: Наука. ФИЗМАТЛИТ , 1999. 

7. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: Наука, 1978. 
5. Холькин А.М. Высшая математика. Ч І. Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. - Мариуполь: ПГТУ, 2016. 
 

Методичне забезпечення 

8. Марченко И.Ф. Методические указания к изучению курса «Линейная алгебра. Линейные про-

странства и преобразования». – Мариуполь: ПГТУ, 2002. 

9. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Алгебра і геометрія» 

/ Укладач І.М. Реутова. – Маріуполь, 2010. – 13 с. 

10. Реутова И.Н. Конспект лекций по алгебре и геометрии. Часть 1: учебное пособие / 

И.Н. Реутова. Часть 1. – Мариуполь: ПГТУ, 2011. – 130 с. 

11. Реутова И.Н. Конспект лекций по алгебре и геометрии. Часть 2: учебное пособие / 

И.Н. Реутова. Часть 2. – Мариуполь: ПГТУ, 2011. – 111 с. 

 

Інформаційні ресурси 

12. Каталог навчально – методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://mo.pstu.edu/ 

13. Курс лекцій «Линейная алгебра» Часть 1-14 / Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://www.youtube.com/ 

14. Матеріали дистанційної освіти ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ds.pstu.edu/ 

 

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 

 

Дисципліна «Дискретна математика» носить нормативний характер, базується на знаннях 

загального курсу математики, алгебри та геометрії та є основою для вивчення таких нормативних 

дисциплін як «Математичній аналіз», «Алгебра та геометрія», «Теорія ймовірностей та математи-

чна статистика» та спеціальних дисциплін таких як «Алгоритми та структури даних», «Аналіз да-

них», «Бази даних та інформаційні процеси», «Математичне моделювання». 

Предметом курсу є моделі та методи математичного опису об’єктів скінченого характеру, 

властивості дискретних множин та дискретних змінних, як об’єктів вивчення дисципліни, встано-

влення та дослідження різноманітних відповідностей між ними та застосування їх до побудови ма-

тематичних моделей задач фахової направленості. 

Метою викладення дисципліни «Дискретна математика» є ознайомлення студентів з основ-

ними поняттями, ідеями та методами логічного аналізу, формування навичок використання їх при 

розв’язуванні конкретних практичних задач, підготовка студентів до опанування спеціальних дис-

циплін та самостійного опрацьовування математичної і науково-технічної літератури, формування 

цілісної системи теоретичних знань, необхідних для професійної діяльності компетентного фахів-

ця в галузі комп’ютерних наук, розвинення вміння аналітичного мислення та навичок застосуван-

ня математичного апарату до формалізації реальних процесів і явищ. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: апарат математичної логіки в плані аналізу логічних схем, мінімізації диз’юнктивних 

і кон’юнктивних нормальних форм, побудови функціонально повні алгебри логіки, володіти осно-

вами алгебри предикатів; проводити різноманітні операції над множинами, визначати властивості 

бінарних відношень; підраховувати кількість перестановок, розміщень, поєднань і використовува-

ти їх в конкретних задачах; застосовувати біноміальні коефіцієнти та їх властивості для 

розв’язання комбінаторних задач та генерації k  елементних підмножин; застосовувати елементи 

комбінаторного аналізу в комбінаторних системах з оптимальним розподілом елементів; володіти 

основними поняттями апарату теорії графів в плані представлення та побудови алгоритмів оптимі-

http://mo.pstu.edu/
http://www.youtube.com/
http://ds.pstu.edu/


зації; застосовувати оператор примітивної рекурсії та мінімізації; будувати машину Тюрінга й но-

рмальний алгоритм Маркова й перевіряти їхню роботу над деяким набором значень змінних. 

вміти: застосовувати формальну логіку для проектування математичного та лінгвістичного 

забезпечення обчислювальних систем, обробки інформації з подальшим створенням на основі су-

часних комп’ютерних технологій пакетів прикладних програм; застосовувати теорію множин і те-

орію відношень при обробці результатів спостереження та здійснення їх кількісного аналізу; вико-

ристовувати комбінаторні конфігурації при розробці алгоритмів розв’язання обчислювальних за-

дач; застосовувати теорію графів до розв’язання оптимізаційних задач фахової направленості. 

 

Модуль 1 

Теми 1-8: Предмет і методи математичної логіки. Формули логіки висловлень. Нормальні і доско-

налі форми формул. Основні поняття загальної алгебри. Булеві функції, способи завдання. Алгеб-

ра Жегалкіна. Повнота та замкненість системи булевих функцій. Мінімізація логічних функцій. 

Схеми з функціональних елементів. 

Модуль 2 

Теми 9-13: Вирахування висловлень. Методи перевірки істинності формул вирахування вислов-

лень. Теорії I-го порядку. Алгебра предикатів. Основні властивості теорії I-го порядку. 

Модуль 3 

Теми 14-16: Початкові поняття теорії множин. Закони алгебри множин. Відношення. Властивості 

бінарних відношень. Відношення еквівалентності. Розбиття множини на класи еквівалентності, 

фактор-множина. Відношення порядку. Відповідність. Функція. 

Модуль 4 

Теми 17-24 : Основні комбінаторні схеми. Перестановки, розміщення та сполуки без повторень та 

з повтореннями. Біном Ньютона та поліноміальна теорема. Властивості біноміальних коефіцієнтів. 

Доведення тотожностей з біноміальними коефіцієнтами. Метод включення і виключення. Комбі-

наторні задачі і теорія чисел. Рекурентні співвідношення. Метод твірних функцій. Застосування 

твірних функцій для отримання комбінаторних чисел. 

Модуль 5 

Теми 25-32 : Основні поняття теорії графів. Операції над графами. Маршрути, ланцюги, цикли. 

Зв’язність в орієнтованих графах. Ейлерові та гамільтонові графи. Пошук екстремальних шляхів у 

графах. Дерева. Мінімальні остовні дерева. Поняття про мережі. Розв’язування прикладних задач 

на мережах. 

Модуль 6 

Теми 33-36 : Мови та граматики. Алфавітні оператори та автомати. Скінчені автомати. Автомати 

Мілі та мура. Мінімізація автоматів Мілі та Мура.  

Модуль 7 

Теми 37-40 : Загальна та прикладна теорія алгоритмів. Формальні моделі алгоритмів та алгоритмі-

чно обчислюваних функцій Примітивно-рекурсивні та рекурсивні функції. Машини Тьюрінга й 

машини Поста. Алгоритмічна система Маркова. Рекурсивно-перераховні множини. Рекурсивні й 

частково-рекурсивні предикати. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика.: Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2004. - 960 с. 

2. Бондаренко М.Ф. та ін. Комп’ютерна дискретна математика: підручник. – Харків, 2004. – 

480 с. 

3. Бардачов Ю.М. та ін.. Дискретна математика. Підручник. – 2-ге видання, переробл. і до-

пов. – К.: Вища школа, 2008. – 383 с. 



4. Виленкин Н.Я. Популярная комбинаторика. – М. «Наука», 1975. – 208с. 

5. Галушкина Ю.И., Марьямов А.Н. Конспект лекций по дискретной математике. – М.: Ай-

рис – пресс, 2007. – 176 с. 

6. Капитонова Ю.В. и др. Лекции по дискретной математике. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004. 

– 624 с. 

7. Лупал А.М. Теория автоматов: Учебное пособие / СПбГУАП. СПб.,2000. 119 с.: ил.  

8. Тишин В.В. Дискретная математика в примерах и задачах. – СПб.: БХВ – Петербург,  

2008. – 352 с. 

9. Шапорев С.Д. Дискретная математика. Курс лекций и практических занятий. – СПб.: БХВ 

– Петербург, 2007. – 400 с. 

10. Ядренко М.Й. Дискретна математика: навчальний посібник.- К.: Вид.-поліграф. центр 

«Експрес», 2003. – 244с. 

11. Э. Мендельсон. Введение в математическую логику (пер. с англ. Ф.А. Кабакова). – М.: 

«Наука». 

 

Додаткова 

12. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л. та ін. Основи дискретної математики. – К., «Наукова дум-

ка», 2002. – 580 с. 

13. Карпов В.Г., Мощенский В.А. Математическая логика и дискретная математика. Минск, 

«В. школа», 1977. – 256 с. 

14. Кудрявцев В.Б. и др. Введение в теорию автоматов. – М.: Наука, 1985. – 320 с. 

 

Методичне забезпечення 

15. Методические рекомендации и задания к самостоятельной работе для студентов специ-

альности «Прикладная математика» по теме: «Комбинаторика» / Сост. Е.В. Лупаренко. – Мариу-

поль: ПГТУ, 2010. – 72 с.  

16. Конспект лекций по дисциплине «Дискретная математика» раздел «Комбинаторика» для 
студентов специальности «Прикладная математика» / Сост. Е.В. Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 

2011. – 59 с.  

17. Конспект лекций по дисциплине «Дискретная математика» раздел «Графы» для студен-
тов специальности «Прикладная математика» / Сост. Е.В. Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2011. – 

150 с.  

18. Конспект лекций по дисциплине «Дискретная математика» раздел «Конечные автоматы» 
для студентов специальности «Прикладная математика» / Сост. Е.В. Лупаренко. – Мариуполь: 

ПГТУ, 2011.- 64 с.  

19. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Дискретная математи-

ка» для студентов специальности 6.040301 «Прикладная математика»  / Сост. Е.В. Лупаренко. – 

Мариуполь:ПГТУ, 2011.- 46 с. 

20. Дискретная математика [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятель-
ному изучению курса «Дискретная математика» для студентов направления подготовки 6.040301 

«Прикладная математика» дневной формы обучения / сост. Е. В. Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 

2014. – 56 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1414 

21. Лупаренко Е. В. Дискретная математика. Множества. Отношения. Функции [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2016. – 146 с.: ил. 31. – Ре-

жим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10558 

 

Інформаційні ресурси 

22. Каталог навчально – методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://mo.pstu.edu/  

23. Вільна енціклопедія – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki  

24. Матеріали дистанційної освіти ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ds.pstu.edu/ 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1414
http://mo.pstu.edu/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ds.pstu.edu/


МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 Дисципліна «Математичний аналіз» основоположна дисципліна математичної підготовки 

студентів за спеціальністю «Прикладна математика». Майже всі дисципліни блоку математичних 

дисциплін базуються на цьому курсі. 

Предметом курсу є послідовності, функції, похідні, інтеграли невизначені, визначені, нев-
ластиві, кратні, криволінійні та поверхневі, ряди числові, функціональні, ряди Фур’є. 

Мета викладання дисципліни: формування особистості студентів, розвиток їх інтелекту і 

здатності до логічного та алгоритмічного мислення, уміння досліджувати математичні моделі, 

розв’язувати математичні задачі, обробляти і аналізувати експериментальні дані. В результаті ви-

вчення дисципліни студенти повинні навчитися прийомам дослідження і розв’язку математично 

формалізованих завдань, навчитися аналізувати отримані результати, набути навичок самостійної 

роботи з літературою по математиці та її застосуванням. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні поняття та факти теорії границь, неперервних функцій, диференціального та 

інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних, теорії рядів; основні області застосу-

вання понять та фактів математичного аналізу; 

вміти: досліджувати функції однієї та багатьох змінних на неперервність, диференційова-

ність, монотонність, інтегрованість та інше; знаходити похідні та невизначені інтеграли; застосо-

вувати означені, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли до обчислення площ фігур, довжин 

дуг кривих, об’ємів тіл, площ поверхонь, в техніці, векторному аналізі; досліджувати основні вла-

стивості числових та функціональних послідовностей і рядів. 

 

Модуль 1 

Теми 1-2: Елементи теорії множин. Теорія дійсних чисел. 

Модуль 2 

Теми 3-5: Послідовність. Границя послідовності. Границя функції. Властивості границь. Визначні 

границі. 

Модуль 3 

Теми 6-7: Неперервні функції. Властивості неперервних функцій. 

Модуль 4 

Теми 8-11:. Означення похідної. Обчислення похідних елементарних функцій. Обчислення похід-

них обернених, неявних та параметрично заданих функцій. Диференціали функцій. 

Модуль 5 

Теми 12-14: Основні теореми про диференційні функції. Правило Лопіталя. Формула Тейлора. 

Модуль 6 

Теми 15-17: Монотонність функції. Екстремуми функції. Опуклість графіку функції . Асимптоти. 

Дослідження функцій та побудова графіків. 

Модуль 7 

Теми 18-2:. Функції багатьох змінних. Частинні похідні. Формула Тейлора. Екстремум функцій 

кількох змінних. 

Модуль 8 

Теми 22-26: Первісна та невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. . Інтегрування раці-

ональних функцій. Інтегрування ірраціональних функцій. 

Модуль 9 

Теми 27-29: Означення та властивості інтеграла  Рімана. Формула Ньютона-Лейбница. Наближені 

методи обчислення визначеного інтеграла. 

 



Модуль 10 

Теми 30-33: Площа плоскої фігури. Об’єм тіла. Обчислення довжини дуги та площі поверхні. Об-

числення довжини дуги та площі поверхні. 

Модуль 11 

Теми 34-36: Визначення невласних інтегралів. Дослідження збіжності невласних інтегралів. Дос-

лідження збіжності невласних інтегралів. 

Модуль 12 

Теми 37-39: Означення числового ряду. Ряди з додатними членами. Знакопереміжні ряди. 

Модуль 13 

Теми 40-42: Означення функціональних рядів. Рівномірна збіжність. Рівномірна збіжність. 

Модуль 14 

Теми 43-45: Степеневі ряди. Степеневі ряди для деяких функцій. Застосування степеневих рядів. 

Модуль 15 

Теми 46-50: Властивості загальних функціональних рядів. Ряди Фур’є. Розклад функцій в ряд 

Фур’є. Розклад функцій в ряд Фур’є. Розклад функцій в ряд Фур’є. 

Модуль 16 

Теми 51-55: Означення кратних інтегралів. Обчислення подвійного інтеграла. Заміна змінних у 

кратних інтегралах. Обчислення потрійного інтеграла. Обчислення потрійного інтеграла. 

Модуль 17 

Теми 56-58: Криволінійний інтеграл за координатами по замкнутому контуру. Поверхневий інтег-

рал першого типу. Поверхневий інтеграл першого типу. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. Т.1-2.- М.: Наука, 

любое издание. 

2. Зорич В.А. Математический анализ. Т.1,2.- М.: Наука, любое издание. 

3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.1-3.- М.: 

Наука, любое издание. 

4. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.- М.: Наука, 

1990.- 624с. 

 
Додаткова 

6. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т.1-3.- М.: Высш. шк., любое издание. 
7. Ильин В.А., Позняк З.Г. Основы математического анализа. Т.1,2.- М.: Наука, любое изда-

ние. 
8. Никольский С.М. Курс математического анализа. Т.1,2.- М.: Наука, любое издание. 
9. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.- М.: Наука, 1985.- 383с. 
10. Справочное пособие по математическому анализу / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Л.Г. Гай, 

Г.П. Головчак. Т.1-2, Т.1-3. - К.:Вища шк., любое издание. 
11. Холькин А.М. Высшая математика. Ч ІІ. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

- Мариуполь: ПГТУ, 2016. 
12. Холькин А.М. Высшая математика. Ч ІІІ. Дифференциальные уравнения. Ряды. Кратные 

интегралы. - Мариуполь: ПГТУ, 2016. 
 

Методичне забезпечення 

13. Холькін О.М. Вища математика. Ч. ІІ. Диференціальне та інтегральне числення. – Маріу-

поль: ПДТУ, 2011. 

14. Холькін О.М. Вища математика. Ч. ІІІ Диференціальні рівняння. Ряди. Кратні інтеграли. 

– Маріуполь: ПДТУ, 2011. 



 Інформаційні ресурси 

1. http://www.allmath.ru/mathan.htm 

2. http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%

D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&p_rubr=2.2.74 

3. http://www.lineyka.inf.ua/higher_math/math_analiz 

 

АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ 

 

Дисципліна «Алгоритми і структури даних» є базовою для подальшого вивчення багатьох 

курсів блоку інформаційних дисциплін. 

Предметом курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань: 

вивчення існуючих методів побудови алгоритмів, опанування методами аналізу алгоритмів, ви-

вчення в систематизованій формі та активне засвоєння основних структур даних та алгоритмів їх 

обробки; набуття практичних навичок по створенню правильних, ефективних по часу виконання 

та розміру коду програм із використанням структурної методології розробки. 

Мета викладання дисципліни: освоєння принципів побудови та аналізу алгоритмів, методів 

представлення даних у вигляді інформаційних структур даних, що сприяють ефективній організа-

ції обчислювального процесу, підвищуючи ефективність вирішуваної задачі. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: методи побудови та аналізу алгоритмів, класифікацію алгоритмів, абстрактні типи 

даних; структури даних, які користуються для представлення типових інформаційних об'єктів; 

оцінки складності алгоритмів, класифікація алгоритмів за складністю, NP-повнота алгоритмів; 

класифікацію структур даних (масиви, записи, черги, стеки, лінійні списки, текстові файли тощо), 

динамічний розподіл пам'яті; методи використання структур представлення даних для вирішення 

наукових і практичних завдань; алгоритми сортування та пошуку; алгоритми, що оперують із ко-

ристувальницькими типами даних; дерева, як структури даних та алгоритми їх обробки; табличні 

структури даних та алгоритми їх обробки; графи, як структури даних та алгоритми їх обробки; за-

соби розробки оптимальних алгоритмів для вирішення поставлених завдань із застосуванням 

структур даних. 

вміти: розробляти алгоритми, використовуючи викладені в курсі загальні схеми, методи і 

прийоми побудови алгоритмів, вибираючи відповідні структури даних для представлення інфор-

маційних об'єктів; доводити коректність складеного алгоритму і оцінювати основні характеристи-

ки його складності; реалізовувати алгоритми і використовувані структури даних засобами мов 

програмування високого рівня (наприклад, на Object Pascal, C++, C#); експериментально (за допо-

могою комп'ютера) досліджувати ефективність алгоритму і програми; використовувати математи-

чні методи аналізу алгоритмів; класифікувати алгоритмічні завдання по їх складності; зводити ал-

горитмічні завдання до відомих завдань певного класу складності. 

 

Модуль 1  

Тема 1-2: Алгоритми: побудова й аналіз. часова складність алгоритмів. обчислення рекурентних 

відносин. методи побудови алгоритмів. Концепція АТД. Лінійні структури даних. Нелінійні стру-

ктури даних. 

Модуль 2  

Теми 3-4: Алгоритми пошуку. пошук в лінійних таблицях. . Пошук в нелінійних таблицях. Пошук 

в таблицях з обчислюваними входами.  

Модуль 3 

Теми 5-6: Алгоритми сортування. Прості алгоритми внутрішнього сортування. Поліпшені алгори-

тми внутрішнього сортування. Алгоритми сортування за лінійний час. Сортування частково впо-

рядкованої множини. Алгоритми зовнішньої сортування. 

 

http://www.allmath.ru/mathan.htm
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&p_rubr=2.2.74
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&p_rubr=2.2.74
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&p_rubr=2.2.74
http://www.lineyka.inf.ua/higher_math/math_analiz


Рекомендована література 

 

Основна 

1. Ахо А.В. Построение и анализ вычислительных алгоритмов / А.В. Ахо, Дж. Хопкрофт, 
Дж.Д. Ульман – М.: Мир, 1979. – 323 с. 

2. Гагарина Л.Г. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие / Л.Г. Гагарина, В.Д. Ко-
лдаев. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 304 с. 

3. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ/Структуры дан-

ных/Сортировка/Поиск / Р. Седжвик. – К.: «ДиаСофт», 2001. – 480 c. 

4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Н. Вирт. – СПб.: Невский Диалект, 2001. –420 с.  

5. Павловская Т.А. C/C++. Структурное программирование: Практикум / Т.А. Павловская, 
Ю.А. Щупак. – СПб.: Питер, 2003. – 240 с. 

 

Додаткова 

6. Гудман С. Введение в разработку и анализ алгоритмов / С. Гудман, С. Хидетниеми. – М.: 

Мир, 1981. – 443 с. 

7. Гэри М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи / М. Гэри, Д. Джонсон. – М.: 

Мир, 1982. – 290 с. 

 

Методичне забезпечення 

17. Алгоритмы и структуры данных. Методические указания для самостоятельного изучения 

дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» для студентов направления подготовки «6.040302 

– Информатика». / Молчанова В. С. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. - 19 с. 

18. Методические указания к лабораторному практикуму по учебной дисциплине «Алго-

ритмы и структуры данных» для студентов направления подготовки «6.040302 – Информатика» / 

Молчанова В.С. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 89 с. 

 
ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Дисципліна «Програмування» ця дисципліна є визначальною для підготовки фахівців за 

спеціальністю "Прикладна математика". Майже всі курси інформаційного блоку базуються на цій 

дисципліні. 

Предметом курсу є надання фахівцю необхідних практичних знань щодо мов і систем про-

грамування, методології, методів та технологій створення програмного забезпечення 

комп’ютеризованих систем. 
Метою викладення дисципліни «Програмування» є надання фахівцю необхідних теоретич-

них знань щодо мов і систем програмування, методології, методів та технологій створення про-

грамного забезпечення комп’ютеризованих систем. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: базові засоби та інструменти програмування: концепція імперативного програму-

вання, методологія програмування, алгоритмізація функціонування моделей наочної області, сис-

теми програмування, основні концепції алгоритмічних мов програмування (граматика: синтаксис і 

семантика), синтаксичні конструкції мов програмування С/С++ (дані, операції, оператори, складені 

структури даних, бібліотечні функції), методики контролю та тестування правильності роботи 

програмного забезпечення комп’ютеризованих систем; процедурне програмування алгоритмічною 

мовою С/С++ на основі принципів алгоритмічної (функціональної) декомпозиції і структурності; 

об’єктно-зорієнтоване програмування алгоритмічною мовою С/С++ на основі механізмів абстрагу-

вання, інкапсуляції, спадкоємства і поліморфізму; ієрархічне програмування алгоритмічною мо-

вою С/С++ на основі використання ієрархічних моделей: типів (елементарних, класів, візуальних 

компонентів, шаблонів), даних – агрегатів (структур, таблиць, об’єднань, множин, дерев, файлів, 

класів, контейнерів), коду із застосуванням структурного, модульного, компонентного, узагальне-

ного, подійного і візуального методів програмування, спеціалізовані методи розроблення програ-



много забезпечення комп’ютеризованих систем із використанням сучасних технологій створення 

програмного інтерфейсу та візуалізації результатів розрахунків; 

вміти: створювати програми на мовах програмування С/С++, засновані на концепції імпе-

ративного програмування; розробляти програмне забезпечення комп’ютеризованої системи з ви-

користанням парадигм та технологій програмування, заснованих на структурному, модульному, 

об’єктно-зорієнтованому, узагальненому, подійному і візуальному методах програмування. 

 

Модуль 1  

Тема 1-5: Алгоритмічна декомпозиція. Інструменти і базові засоби програмування С/С++. Коман-

ди та дані С/С++. Абстракція даних. Складені структури даних. Структури керування С/С++.  

Модуль 2  

Тема 6--8: Базові засоби процедурного програмування С/С++. Користувальницькі функції. Особ-

ливості процедурного програмування на базі С/С++.  

Модуль 3  

Тема 9--8: Концепція об’єктно-зорієнтованого програмування. Засоби об’єктно-зорієнтованого 

введення-виведення даних. 10. Механізм інкапсуляції об’єктно-зорієнтованого програмування. 

Механізм спадкоємства об’єктно-зорієнтованого програмування. Механізм статичного поліморфі-

зму об’єктно-зорієнтованого програмування. Механізм динамічного поліморфізму об’єктно-

зорієнтованого програмування. Узагальнене ієрархічне програмування. Шаблони функцій і класів.  

 
Рекомендована література 

 

Основна  

1. Арчер Т., Уайтчепел Э. Visual С++ Библия пользователя.: Пер. с англ. Изда- тельский дом 

«Вильямс», 2005. - 1216 с.: ил. 

2. Буч Г. Объектно-ориентированный  анализ и проектирование. -СПб.: Невский Диалект, 2-

е изд., 1998. - 560 с.: ил. 

3. Вандервуд Д., Джосаттис Н. Шаблоны С++: Справочник разработчика.: Пер. с англ. – М.: 

Изд. дом «Вильямс», 2003. – 544 с.: ил. 

4. Вирт Н. — Систематическое программирование. – М.: Мир, 1977. – 179 с. 

5. Дейкстра Э. В. Дисциплина программирования. – М.: Мир – 1978. 

6. Джосьютис Н. С++. Стандартная библиотека. - СП Питер, 2004. - 730 с: ил. 

7. Йодан Э. Структурное проектирование программ. – М.: Мир, 1979ю- 410 с. 

 

Додаткова 

8.  Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. — СПб.: Пи- тер. 2004. — 

655 с: ил. 

9. Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения. : Пер. с англ.— М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2003. - 368 с.: ил. - Парал. тит. англ. 

 

Методичне забезпечення 

10. Бурса А. Г. Программирование [Электронный ресурс]: конспект лекций по дисциплине 
«Программирование» (ч.1 «Основы программирования на языке С») для студентов направления 

подготовки «6.040302 Информатика» специальности «Информатика» всех форм обучения / А. Г. 

Бурса, В. С. Молчанова. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 194 с. – Режим доступа http://umm.pstu.edu/ 

11. Бурса А. Г. Программирование  [Электронный ресурс]: конспект лекций по дисциплине 

«Программирование» (ч.2 «Структурное программирование») для студентов направления подго-

товки «6.040302 Информатика» специальности «Информатика» дневной и заочной форм обучения 

/ А. Г. Бурса. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 194 с. – Режим доступа http://umm.pstu.edu/ 

12. Бурса А. Г. Программирование  [Электронный ресурс]: конспект лекций по дисциплине 
«Программирование» (ч.3 «Объектно-ориентированное программирование») для студентов нап-

http://umm.pstu.edu/


равления подготовки «6.040302 Информатика» специальности «Информатика» дневной и заочной 

форм обучения / А. Г. Бурса. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 125 с. – Режим доступа 

http://umm.pstu.edu/ 

13. Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Программирова-

ние» (ч. 1) для образовательно-профессиональной подготовки специалистов образовательно-

квалификационного уровня «Бакалавр», образовательного уровня «Базовое высшее образование», 

отрасли знаний «0403 Системные науки и кибернетика», направления подготовки «6.040302 Ин-

форматика»  /  Бурса А. Г., Молчанова В.С. - Мариуполь: ПГТУ, 2014 - 80 с. 

 

Інформаційні ресурси 

14.  http://ru.wikipedia.org/wiki (вільна енциклопедія) 

15. . www.coders-library.ru/ (бібліотека програміста) 

16. . http://www.twirpx.com/files/informatics/  (матеріали  з  інформатики  та  обчислювальної 

техніки) 

17. . http://progbook.net/ (бібліотека програміста) 

18. . http://elib.org.ua (електронна біблиотека з інформатики та обчислювальної техніки). 

 

ФІЛОСОФІЯ 

 

Філософія є дисципліною, яка формує світогляд студентів, їх погляди на навколишній світ. 

Предметом курсу є розкриття практичного значення філософії, а також сутності основних етапів 

розвитку релігій світу. 

Метою викладення дисципліни «Філософія» є формування у студентів філософсько-

діалектичного мислення, підвищення їх духовно-інтелектуального рівня, вивчення основних філософських 

понять і проблем у діалектичному взаємозв’язку, формування цілісного уявлення про світову філософську 

спадщину. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: специфіку філософського світогляду та предмету філософії  від інших типів світогляду, сут-
ності основних філософських понять, проблем, напрямів і течій,  особливості головних етапів у розвитку 
світової філософської думки, основні соціальні функції філософії, її роль у створенні наукової картини сві-

ту, у розвитку технічних та природничих наук; 
вміти:  вільно оперувати основними поняттями дисципліни; орієнтуватися у проблемному полі фі-

лософії, охарактеризувати взаємозв’язок головних філософських понять та етапів у розвитку світової філо-

софії, провести порівняльний аналіз основних типів світогляду, обґрунтувати власну відповідь, спираючись 

на сучасну наукову та навчальну літературу, використати отримані знання у навчальній, науковій діяльнос-

ті та взагалі у житті. 

Модуль 1 

Теми 1-2: Філософія, її сутність та соціальні функції. Ґенеза філософської думки.  

Модуль 2 

Теми 3-5: Онтологія: особливості буття матерії, свідомості, людини та суспільства. 

Модуль 3 

Теми 6-7: Гносеологія.  

Модуль 4 

Теми 8: Релігієзнавство.  

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Філософія : навч. посібник / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; 

За ред. І. Ф. Надольного. – 6-е вид. – Київ : Вікар, 2006. – 455 с. 

2. Філософія : підручник / за заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. – Харків : 

Консум, 2000. – 672 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki%20(віл
http://www.coders-library.ru/
http://www.twirpx.com/files/informatics/
http://progbook.net/
http://elib.org.ua/


3. Алексеев П. В. Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 3-е изд. – М. : ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2004. – 608 с. 

4. Бучило Н. Ф. Философия : учебн. пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. – 3-е изд. – М. : 

ПЕР СЭ, 2003. – 447 с. 

5. Философия : учеб. пособие для вузов / отв. ред. В. П. Кохановский. – 6-е изд. – Ростов н/Д. 

: Феникс, 2003. – 576 с. 

 

Додаткова 

6. Горбачев В. Г. Основы философии : курс лекций : учеб. пособие / В. Г. Горбачев. – 3-е 

изд. – Брянск : Курсив, 2002. – 352 с. 

7. Пекарик А. М. Філософія : підручник / А. М. Пекарик. – Київ : Промінь, 2004. – 480 с. 

8. Причепій Є. М. Філософія : посібник для студентів вищих навчальних закладів / 

Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – Київ : Академвидав, 2003. – 576 с. 

9. Сморж Л.О. Філософія : навч. посібник / Л. О. Сморж. – Київ : Кондор, 2004. – 416 с. 

 

Методичне забезпечення 

10. Афонов А. П. Фiлософiя : навчальний посiбник для студентiв нефiлософських 

спецiальностей / А. П. Афонов. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 175 с. 

11. Афонов А. П. Философия : методические указания по самостоятельному изучению дис-
циплины «Философия» для студентов всех форм обучения нефилософских специальностей / 

А. П. Афонов, Г. В. Коротич. – Мариуполь : ПГТУ, 2014. – 104 с. 

12. Коротіч Г. В. Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний посібник для сту-
дентів всіх форм навчання / Г. В. Коротіч. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – 101 с. 

13. Коротич Г. В. Дофилософские формы мировоззрения : миф, религия : учебно-

методическое пособие для студентов всех форм обучения / Г. В. Коротич. – Мариуполь : ПГТУ, 

2008. – 104 с. 

 

Інформаційні ресурси 

14. Електронна бібліотека з філософії, зокрема, історико-філософські тексти [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.filosof.historic.ru/books/. 

15. Діалог. ХХІ століття : інтерактивний сайт Російського філософського товариства [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dialog21.ru. 

16. Інститут філософії НАН України : архів публікацій [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http:// http://www.filosof.com.ua/Biblioteka.htm  

17. Сайт часопису «Вісник Московського ун-ту. Серія 7. Філософія» [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http:// http://new.philos.msu.ru/vestnik/  

 

ДИФЕРЕНЦІЙНІ РІВНЯННЯ 

 

Дисципліна «Диференціальні рівняння» є однією із основних дисциплин сучасної матема-

тики. Сучасний розвиток фізики, техніки,економіки неможливий без використання диференціаль-

них рівнянь. В цьому курсі розглядаються теоретичні положення та методи розв’язування станда-

ртних диференціальних рівнянь, а також їх застосування в деяких прикладних задачах. Диферен-

ціальні рівняння дають спеціалісту потужний засіб для аналізу явищ та процесів різноманітної 

природи математичними методами. 

Предметом курсу є опанування основних понять теорії диференціальних рівнянь, здатність 

розпізнавати основні типи диференціальних рівнянь та опанування методів їх інтегрування, мож-

ливість застосовування и загальних методів до розв’язку конкретних задач в математиці, фізиці та 

в інших науках. 

Метою викладення дисципліни  є формування цілісного уявлення про предмет та методи 

теорії диференціальних рівнянь, методи інтегрування, які найбільш часто зустрічаються в застосу-

http://www.filosof.historic.ru/
http://www.dialog21.ru/
http://www.filosof.com.ua/Biblioteka.htm
http://new.philos.msu.ru/vestnik/


ваннях, типів диференціальних рівнянь, задачі загальної теорії диференціальних рівнянь. Головна 

увага приділяється вивченню властивостей розв’язків диференціальних рівнянь. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: основні поняття та визначення; основні теореми існування та єдиності; теореми про 

властивості розв’язків лінійних диференціальних рівнянь та систем; теореми про зображення 

розв’язків лінійних диференціальних рівнянь та систем з сталими коефіцієнтами; 

вміти: розв’язувати рівняння першого порядку (рівняння із змінними, що відокремлюються; 

однорідні рівняння та ті, що приводяться до однорідних; рівняння у повних диференціалах; лінійні 

рівняння; рівняння Бернуллі; рівняння Клеро та Лагранжа); рівняння, які допускають зниження 

порядку; розв’язувати лінійні рівняння та системи з сталими коефіцієнтами. 

  

Модуль 1 

Теми 1-2: Основні поняття та визначення. Поняття про звичайне диференціальне рівняння. Основ-

ні типи диференціальних рівнянь першого порядку та методи їх інтегрувань. 

Модуль 2 

Теми 3-5: Звичайні диференціальні рівняння вищих порядків. Основні поняття та визначення. Ди-

ференціальні рівняння 2-го порядку. ференціальні рівняння n-го порядку, що допускають знижен-

ня порядку. 

Модуль 3 

Теми 6-8: Загальна теорія лінійних диференціальних рівнянь. Основні поняття та визначення. Лі-

нійні однорідні та неоднорідні диференціальні рівняння 2-го порядку. Лінійні однорідні та неод-

норідні диференціальні рівняння n-го порядку.  

Модуль 4 

Теми 9-10: Системи диференціальних рівнянь. Системи звичайних диференціальних рівнянь: ви-

значення та основні поняття. Методи розв’язку системи звичайних диференціальних рівнянь. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. И.А. Степанов. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям. – М.: Наука, 

1975. 

2. Л.С. Понтрягин. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1982. 

3. Н.М. Матвеев. Дифференциальные уравнения. – М.: Просвещение, 1988. 

4. А.Ф. Филиппов. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – М.: Наука, 1985. 

5. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике (под ред. А.П. Рябушко). – 

Минск: Вышейшая школа, 2007, т. 2, 4. 

 

Додаткова 

6. Ф.І. Замалетдінова. Методи розв’язування диференціальних рівнянь. Видавництво 

Львівського університету, 1961. 

7. И.Г. Петровский. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. – М.: 

Изд-во МГУ, 1984. 

8. Н.С. Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисления. – М.: Наука, 1978. 

9. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2, 4. Под общей редакцией А.П. 
Рябушко. – Минск: Вышэйшая школа, 2007. 

10. Холькин А.М. Высшая математика. Ч ІІІ. Дифференциальные уравнения. Ряды. Кратные 

интегралы. - Мариуполь: ПГТУ, 2016. 

 

 

 

 



Методичне забезпечення 

11. Н.В. Литвин. Дифференциальные уравнения: методические указания по самостоятель-
ному изучению курса «Дифференциальные уравнения» для студентов специальности 6.040301 

«Прикладная математика» дневной формы обучения – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 47 с.:  

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2861 

12. Н. В. Литвин. Дифференциальные уравнения: конспект лекций по дисциплине «Диффе-
ренциальные уравнения» для студентов специальности 6.040301 «Прикладная математика» – Ма-

риуполь: ПГТУ, 2011. – 96 с.: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2314 

 

Інформаційні ресурси 

13. 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 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Дисципліна «Безпека життєдіяльності» – це дисципліна, об’єктом діяльності якої є людина 

у всіх аспектах її діяльності (фізіологічному, духовному, суспільному). Завдання курсу полягає 

у чіткому розумінні небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що виникають у на-

вколишньому середовищі, їх ідентифікація, пошук і обґрунтування оптимальних безпеч-

них умов життя людини. 
Предметом курсу є надання здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної профе-

сійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємст-

вах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності). 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів відповідальності за особисту та ко-

лективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх за-

ходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: як ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуван-

ням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності праців-

ників у різних сферах професійної діяльності; 

вміти: бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпечен-

ням життя, здоров’я і працездатності під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та 

професійні компетенції з охорони праці. 
 

Модуль 1 

Тема 1: Вступ. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 

Тема 2: Раціональні умови і загальні рішення по забезпеченню безпечної життєдіяльності людини 

Тема 3: Джерела небезпеки життєдіяльності людини і зниження впливу породжених ними негати-

вних явищ. 

Тема 4: Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 
 

Рекомендована література 
 

Основна 

1.  Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського 

центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с. 

2.  Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 

3. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992. 

4. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993. 

5. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2861
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2314
http://www.exponenta.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.12.55
http://dmvn.mexmat.ru/de.php


Додаткова 

6. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: На-
вч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко -  К.:  , 2004. – 328с. 

7. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: На-
вчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с. 

8. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посіб-

ник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. 

Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с. 

9. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч. посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, 

техногенна і природна безпека. – 136 с. 

 

Методичне забезпечення 

10. Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине "Безопас-

ность жизнедеятельности" (для студентов дневной и заочной форм обучения  № 77 / Сост. И.И. 

Бухаров, Б.В. Задорожный, О.Н. Аксёнова ; ПГТУ. – Мариуполь, 2010. – 17 с. 

11. Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине "Безопас-

ность жизнедеятельности" (для студентов дневной и заочной форм обучения  № 85 / Сост. В.Л. 

Монин, Н.Ю. Елистратова, И.И. Бухаров ; ПГТУ. – Мариуполь, 2010. – 16 с. 

12.  Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине "Безопас-

ность жизнедеятельности" (для студентов дневной и заочной форм обучения  № 40 / Сост. П.И. 

Шам ; ПГТУ. – Мариуполь, 2010. – 11 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/  

2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua  

3. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/  

4. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/  

 

МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ 

 

Дисципліна відноситься до нормативної частини професійного циклу, її вивчення потребує 

знань з курсів «Математичний аналіз», «Алгебра і геометрія», «Диференціальні рівняння», «Інфо-

рматика та ЕОМ». 

Освоєння даної дисципліни необхідно як попереднє для спеціальних дисциплін. 

Мета викладання дисципліни: набуття студентами знань, вмінь та навичок необхідних для 

розв’язування задач класичної математики, фізики та техніки чисельними методами у випадках, 

коли точний аналітичний розв’язок одержати неможливо. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні методи апроксимації функцій, чисельного диференціювання, інтегрування, 

наближені методи розв’язку алгебраїчних рівнянь і систем,  звичайних диференціальних рівнянь і 

систем диференціальних рівнянь, їхні порівняльні характеристики, недоліки та переваги тих або 

інших методів; критерії та методику оцінювання точності розв'язків, що одержуються; 

вміти: здійснювати аналіз задачі, вибирати та обгрунтовувати вибір чисельного методу 

розв’язування задачі; програмно реалізовувати основні чисельні методи на високому рівні універ-

сальності; коректно інтерпретувати одержані результати: оцінювати їхню точність та зміст. 

 

Модуль 1 

Теми 1-4: Комп’ютерна арифметика. Прямі та ітераційні методи для систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь. Знаходження власних значень і власних векторів матриць. Розв’язання нелінійних рівнянь 

і систем. 

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/


Модуль 2 

Тема 5:  Наближення функцій. 

 

Модуль 3 

Теми 6-7: Числове диференціювання. Числове інтегрування. 

 

Модуль 4 

Теми 8-9:  Однокрокові та багатокрокові методи розв’язування задачі Коші. Розв’язання крайових 

задач для звичайних диференціальних рівнянь. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Е.А. Волков. Численные методы: Учеб. пособие для вузов. – М.: Наука, 1987.- 248с. 

2. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Кобельков Г.М. Численные методы: Учеб. пособие. - М.: На-

ука, 1987 – 600с. 

3. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М.: Физматгиз, 1966, 

664. 

4. Н.Н. Калиткин. Численные методы. М.: Наука, 1978–512с. 

5. Демидович Б.П., Марон И.А. Численные методы анализа. – М.: Наука, 1967. 

6. И.Б. Петров А.И. Лобанов  Лекции по вычислительной метематике: Учебное пособие.  -
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006.–523 с. 

7. Р.П.Федоренко. Введение в вычислительную физику: Учебное пособие для вузов. —М.: 

Изд-во Моск.физ.-тех. Ин-та, 1994.—528с. 

8. Косарев В.И. 12 лекций по вычислительной математике (вводный курс). М.:МФТИ, 2000, 

224с. 

 

Додаткова 

9. Гаврилюк І. П., Макаров В. Л. Методи обчислень. — К.: Вища шк.,2000. 

10. Данилович В., Кутнів М. Чисельні методи. — Л.: Кальварія, 1998. —222с. 

11. Турчак Л. И., Плотников П. В. Основы численных методов: Учебное  пособие. —М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 304 с.  

 

Методичне забезпечення 

12. Буланчук О.Н. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисципли-

не «Численные методы» ч.1.—Мариуполь: ПГТУ, 2011.—57с. 

13. Буланчук О.Н. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисципли-

не «Численные методы» ч.2.—Мариуполь: ПГТУ, 2012.—57с. 

14. Буланчук О.М. Методичні вказівки для СРС по дисципліні “Методи обчислень”.—

Маріуполь: ПДТУ, 2011.—20с. 

15. Буланчук О.Н.   Методические  указания к выполнению курсовой работы по дисциплине  

«Численные методы».—Мариуполь: ПГТУ, 2011.—23с 

16. Буланчук О.Н.  Конспект лекций по дисциплине «Численные методы» ч.1,2.—

Мариуполь: ПГТУ, 2011. 

 

Інформаційні ресурси 

17. http://www.exponenta.ru – освітній математичний сайт. 

18. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"– 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.12.57 

19. Учебные материалы для студентов МехМата МГУ-http://dmvn.mexmat.ru/prog.php 

 

 

http://www.exponenta.ru/


ПРОГРАМНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 

Попередні дисципліни – шкільний курс інформатики, ознайомча практика, архітектура об-

числювальних систем, програмування. 

Забезпечувані дисципліни - бази даних та інформаційні системи; інтелектуальний аналіз 

даних; інтегровані системи управління; комп’ютерна практика; математична статистика; теорія 

систем та системний аналіз; методи планування експериментів, моделювання і обробка результа-

тів. 

Предметом дисципліни є вивчення основних прикладних програм на рівні професійного 

користувача, а також огляд можливостей математичних пакетів 

Мета викладання дисципліни: систематизація знань про сучасне програмне забезпечення 

ЕОМ, оволодіння основними програмними засобами інформатики та набуття практичних навичок 

роботи з програмними продуктами на рівні кваліфікованого користувача. 

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 забезпечити міцне оволодіння студентами основами знань про принципи і процеси проек-
тування і використання програмних продуктів; 

 сформувати у студентів цілісне уявлення про принципи побудови та функціонування су-
часного програмного забезпечення; 

 розкрити роль інформаційних технологій у розвитку сучасного суспільства; 

 розвинути навички свідомого і раціонального використання сучасних інструментальних 
програмних засобів у професійній діяльності для вирішення конкретних завдань. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні поняття, види і характеристики сучасного програмного забезпечення;  

основні поняття операційного середовища; різні способи класифікації та принципи проекту-

вання сучасних ОС;  призначення OC MS-DOS та етапи її завантаження;  

можливості командного мови;  призначення файлової системи ОС і її функції;   організацію 

структур даних на диску;  види користувальницьких інтерфейсів і його елементи;  основні об'єкти 

інтерфейсу користувача; призначення та основні функції сучасних файлових менеджерів;  основні 

прийоми роботи з файловою системою ;  можливості та принципи роботи операційних систем 

Windows;  принципи обміну даними між додатками;  склад структурних елементів текстового до-

кумента;  засоби редагування і форматування тексту; види програмного забезпечення для роботи з 

текстовим документом ; структуру електронної таблиці і типи використовуваних даних;  ознаки 

прояву комп'ютерних вірусів ;  класифікацію шкідливих програм;  правила захисту від шкідливих 

програм;  програмні засобів захисту від комп'ютерних вірусів ; принципи запису даних на оптич-

ний диск ;  структуру системи програмування ;  процес створення програми ; склад пакету 

Microsoft Office;  засоби автоматизації роботи користувача в середовищі Microsoft Office; основні 

можливості, призначення та  принципи функціонування MatLab . 

вміти: вибрати для конкретної предметної області необхідні програмні продукти і раціона-

льно з ними працювати;  працювати в режимі командного рядка;  використовувати сучасні файло-

ві менеджери ;  користуватися елементами графічного інтерфейсу;  працювати з різними об'єктами 

;  встановлювати зв'язок документа з додатком; використовувати буфер обміну ;  створювати  до-

кумент , використовуючи засоби технології OLE;  підготувати текстовий документ , оформлений з 

урахуванням стандартних вимог; користуватися антивірусними програмами;  користуватися про-

грамами пакету Microsoft Office при розробці складних документів; користуватися основними мо-

жливостями MatLab для вирешення математичних та прикладних задач. 

Модуль 1 

Тема 1-4: Загальні поняття інформатики, структура ПЕОМ. Відповідність програмного забезпе-

чення апаратним засобам и ПЕОМ. Операційні системи та їх класифікація. Графічна оболонка 

Windows.   

 

 



Модуль 2 

Тема 5-14:  Загальна характеристика МS OFFICE 2007 Загальні характеристики. Загальна харак-

теристика OpenOffice. Загальні характеристики текстових редакторів. Можливості та функції тек-

стового процесора WORD 2007. Електронні таблиці Microsoft Excel. Організація обчислень в еле-

ктронних таблицях. Функції. Робота з даними. Ділова графіка. Графічне рішення рівнянь. Робота з 

макросами і використання можливостей мови Visual Basic for Applications (VBA). Злиття докуме-

нтів.  

Модуль 3 

Тема 15-17: Принципи функціонування та використання MatLab. Основні можливості. Програму-

вання в  MATLAB. Огляд розширень MATLAB.   

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Аверьянов Г.П., Дмитриева В.В. Современная информатика: Учебное пособие. М.: НИЯУ 

МИФИ, 2011. — 436 с. 

2. Гарбер Г. З. Основы программирования на Visual Basic  и Excel 2007. – М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2008. – 192 c. 

3. Джелен  Билл, Применение VBA и макросов в Microsoft Excel / Д. Билл, Т. Сирс-

тад. :М. :Издательский дом «Вильямс», 2006. – 624 с. 

4. Лазарев Ю. Ф. Начала программирования в среде MatLAB: Учебное пособие. –  К.:НТУУ 

"КПИ", 2003. - 424 с. 

5. Поршнев С. В. MATLAB 7. Основы работы и программирования. Учебник – 

М.: ООО «Бином-Пресс», 2011. – 320 с. 

Додаткова 

6. Билл Д. Применение VBA и макросов в Microsoft Excel / Д. Билл, Т. Сирстад.: Пер. с англ. 

– М. : Издательский дом ‘‘Вильямс’’, 2006.  – 624 с. :  

7. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6R. Основы применения. Серия «Библио-

тека профессионала». – М.:  СОЛОН-Пресс, 2005. – 800 с. 

Методичне забезпечення 

8. Гельман В. Я. Решение математических задач средствами Excel:  Практикум.  –

 СПб. : Питер, 2003. – 240 с. 

9. Ильина Л.С. Основы обработки экономической информации в Excel 2007. Методиче-

ские указания и задания для выполнения лабораторных работ для студентов на-правлений Прик-

ладная информатика и Экономика / сост.: Л. С. Ильина, Н. Ю. Прокопенко; Нижегор. гос. архитек-

тур.-строит. ун-т. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2010. – 135 с.  

10. Прикладная математика: методические указания по самостоятельному изучению курса 
«Прикладная математика» для студентов специальности 6.040301 «Прикладная математика» днев-

ной формы обучения / сост. : Т.Г. Склярова. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 60 с.  

 

Інформаційні ресурси 

11. Ефективна робота з пакетом програм Microsoft Office 2007, Навчально-методичний посі-

бник, режим доступу: http://window.edu.ru/resource/988/74988 

12. Мир MS Excel  http://www.excelworld.ru 

13. Офіційний сайт  Microsoft Office  http://office.microsoft.com 

 

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ, МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ТА ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ 

 

Дисципліна «Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові процеси», як нау-

кова дисципліна, носить нормативний характер, базується на попередньо вивчених студентами ку-

рсів алгебри, математичного аналізу, дискретної математики, функціонального аналізу та є осно-

вою для вивчення таких дисциплін як «Економетрика», «Основи нелінійного аналізу», «Матема-

http://window.edu.ru/resource/988/74988
http://www.excelworld.ru/
http://office.microsoft.com/


тичне моделювання» та спеціальних дисциплін «Аналіз даних», «Інтелектуальний аналіз даних», 

«Алгоритми та структури даних», «Бази даних та інформаційні процеси». 

Предметом курсу є вивчення закономірностей масових однорідних випадкових подій і 

процесів; теорія та принципи математичних методів систематизації, обробки й аналізу даних спо-

стережень з метою виявлення та використання у науково-практичній діяльності характерних для 

них статистичних закономірностей. Метою викладення дисципліни «Теорія ймовірностей, матема-

тична статистика та випадкові процеси» є формування базових знань з основ застосування ймовір-

нісне-статистичного апарату для розв'язування теоретичних і практичних задач. 

Мета вивчення дисципліни є надання студентам знань щодо основних визначень, правил й 

теорем та формування умінь для розвязку практичних задач в галузі інформаційних технологій, які 

будуються із застосуванням моделей та методов теорії ймовірностей, математичної статистики та 

випадкових процесів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: поняття випадкової події, операції в алгебрі подій; ймовірності події, правила обчис-

лення ймовірностей; поняття дискретної та неперервної випадкової величини, закони розподілу, 

числові характеристики та їх властивості; нормальний, рівномірний, показовий закони розподілу; 

поняття багатовимірної випадкової величини; залежність та незалежність випадкових величин; 

закон великих чисел, центральну граничну теорему. Основні поняття і методи математичної ста-

тистики; методи перевірки статистичних гіпотез; елементи дисперсійного аналізу, теорії регресії й 

кореляції. Основні завдання та поняття теорії випадкових процесів; різні типи процесів та особли-

вості їх аналізу; лінійних і нелінійних перетвореннях випадкових процесів; потоки подій й систе-

ми масового обслуговування. 

вміти: будувати математичну модель ймовірнісної задачі; виконувати якісний й кількісний 

аналіз випадкових подій, величин і процесів; проводити математичну обробку статистичних да-

них; давати статистичну оцінку параметрів генеральної сукупності; здійснювати статистичну пе-

ревірку гіпотез; використовувати елементи дисперсійного аналізу, теорії кореляції. Розраховувати 

характеристики випадкових процесів, описувати їх перетворення; застосовувати процеси Маркова 

для розв'язання практичних задач теорії масового обслуговування. 

 

Модуль 1 

Теми 1-3: Емпіричні та логічні основи теорії ймовірностей. Класичне означення ймовірності. Аксі-

оми теорії ймовірностей і основні теореми. Схема незалежних випробувань. Формула Бернуллі, 

локальна та інтегральна теореми Лапласа. Формула Пуассона для малоймовірних випадкових. По-

ліноміальний розподіл. 
 

Модуль 2 

Теми 4-7: Випадкові величини. Закони розподілу та числові характеристики випадкових величин. 

Імовірнісний зміст математичного очікування. Функція розподілу ймовірностей випадкової вели-

чини, її властивості. Щільність розподілу неперервної випадкової величини, її властивості та ймо-

вірнісний зміст. Рівномірний, показовий й нормальний розподіли. Функція випадкового аргумен-

ту. Граничні теореми теорії ймовірностей. Збіжність за ймовірністю й закон великих чисел. 

Центральна гранична теорема. 
 

Модуль 3 

Тема 8: Система випадкових величин. Закон розподілу ймовірностей дискретної випадкової вели-

чини. Функція розподілу випадкової величини, її властивості. Щільність спільного розподілу ймо-

вірностей неперервної випадкової величини, її властивості, імовірнісний сенс. Числові характери-

стики системи випадкових величин, кореляційний момент, коефіцієнт кореляції та їх властивості. 

Корельованість та залежність випадкових величин. Лінійна середня квадратична регресія. Лінійна 

кореляція. Нормальна кореляція. 
 

 

 



Модуль 4 

Теми 9-10: Задачі математичної статистики. Основні поняття і визначення вибіркового методу. Незміще-
ність вибіркових характеристик. Збіжність емпіричних характеристик до теоретичних, швидкість збіжності. 

Теореми Гливенко-Кантеллі й Колмогорова. Оцінювання невідомих параметрів: визначення статистики, 

незміщеність і спроможність оцінок. Методи знаходження оцінок.  Ефективність оцінок. Асимптотична 

нормальність оцінки та їх спроможність. Нерівність Рао-Крамера. 
 

Модуль 5 

Тема 11: Довірче оцінювання невідомих параметрів. Точні і асимптотичні довірчі інтервали. Сенс 

довірчого оцінювання. Принципи побудови довірчих інтервалів. Розподіли, пов'язані з нормаль-

ним їх взаємозв'язок і властивості. Лемма Фішера. Побудова точних довірчих інтервалів для пара-

метрів нормального розподілу. 

 

Модуль 6 

Теми 12-13: Постановка завдання про перевірку гіпотез. Основні види гіпотез, ймовірності поми-

лок, потужність критерію. Порівняння критеріїв. Критерій відношення правдоподібності. Побудо-

ва мінімаксного, байєсівського й найбільш потужного критеріїв. Критерії згоди. Поняття спромо-

жності критерію. Рангові критерії. Гіпотеза незалежності. Критерії однорідності для нормальних 

вибірок. Однофакторний дисперсійний аналіз.  

 

Модуль 7 

Тема 14: Математична модель регресії, лінійна регресія. Метод максимальної правдоподібності та 

його зв'язок з методом найменших квадратів. Оцінка максимальної правдоподібності для дисперсії 

помилок. 

 

Модуль 8 

Теми 15-18: Поняття випадкового процесу, класифікація. Закони розподілу, основні характеристи-

ки випадкових процесів. Функція розподілу. Математичне сподівання і дисперсія. Кореляційна 

функція та її властивості. Взаємна кореляційна функція. Некорельовані випадкові процеси. Елеме-

нти випадкового аналізу: неперервність, похідна, інтеграл від випадкового процесу; лінійні і нелі-

нійні перетворення; комплексні випадкові процеси. 

 

Модуль 9 

Теми 19-20: Стаціонарні процеси та їх числові характеристики. Лінійні перетворення стаціонарних 

процесів. Ергодичний випадковий процес. Спектральне розкладання стаціонарного процесу. 

Спектр, спектральні лінії. Спектральна щільність. Теорема Вінера-Хінчина. 

 

Модуль 10 

Теми 21-23:  Потоки подій. Пуассоновський потік подій. Поняття марківського випадкового про-

цесу, його характеристики. Ланцюги Маркова. Матриці перехідних ймовірностей. Однорідний ла-

нцюг Маркова. Умови існування стаціонарного режиму. Граничні ймовірності станів.  

 

Модуль 11 

Теми 24-25: Марківські процеси з дискретними станами і неперервним часом. Рівняння Колмого-

рова. Однорідний і неоднорідний марківський процес. Умови ергодичності. Стаціонарний режим. 

Потоки загибелі і розмноження. Граф станів. Стаціонарний режим для марківського процесу заги-

белі і розмноження. 

 

Модуль 12 

Тема 26: Задачі теорії масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування. 

Найпростіші системи масового обслуговування та їх характеристики. 

 

 



Рекомендована література 

 

Основна 

1. Боровков А.А. Математическая статистика/А.А. Боровков.– М.: Наука, 1984. – 472 с. 

2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов /Е.С. Вентцель. – 7-е изд., стереотип. 

– М.: Высшая школа, 2001. – 575 с. 

3. Вентцель Е.С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения /Е.С. Вентцель, 
Л.А. Овчаров. – М.: Наука, 2003. – 384 с. 

4. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей: Учебник /Б.В. Гнеденко.– 8-е изд., испр. и доп.– 

М.: Едиториал УРСС, 2005.– 448 с. 

5. Солодовников А.С. Теория вероятностей: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по ма-

тем. спец./А.С. Солодовников.– М.: Просвещение, 1983.– 207 с. 

6. Чернова Н.И. Математическая статистика: Учеб. пособие / Н. И. Чернова. – Новосибирск: 

Новосиб. гос. ун-т, 2007. – 148 с. 

 

Додаткова 

7. Коршунов Д. А. Сборник задач и упражнений по математической статистике /Д. А. Кор-

шунов, Н. И. Чернова. – 2-е изд., испр. – Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2004. – 128 с. 

8. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2-х томах. Т.1 /В. Феллер. 

– М.: Мир, 1984. – 529 с. 

9. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2-х томах. Т.2 /В. Феллер. 

– М.: Мир, 1984. – 738 с. 

 

Методичне забезпечення 

10. Буланчук Г.Г. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике: 

Учеб. пособие /Г.Г. Буланчук.– Маріуполь, ПГТУ, 2010. – 101 с. 

11. Методические рекомендации и задания к самостоятельной работе для студентов специ-

альности «Прикладная математика» по теме: «Комбинаторика» / Сост. Е.В. Лупаренко. – Мариу-

поль: ПГТУ, 2010. – 72 с.  

 

Інформаційні ресурси 

12. Академия Хана [Електронний ресурс] : [Сайт] // Теория вероятностей и комбинаторика : 

[Видеоуроки Академии Хана]. – Режим доступу : http://ru.khanacademy.org/ 

13. ИНТУИТ : национальный открытый университет [Електронний ресурс] : [Сайт] // Чер-
нова Н. Введение в теорию вероятностей : Курс лекций / Н. Чернова; НОУ «ИНТУИТ». – Режим 

доступу : http://www.intuit.ru/studies/courses/2263/219/info 

14. Каталог навчально – методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://mo.pstu.edu/  

15. Матеріали дистанційної освіти ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ds.pstu.edu/ 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

Дисципліна «Функціональний аналіз» є базою для подальшого вивчення курсів диференці-

альних і інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей, рівнянь в частинних похідних (рівнянь мате-

матичної фізики) та інших. Поняття і факти функціонального аналізу застосовуються в математи-

чному моделюванні, механіці. Матеріали, що надаються при вивченні курсу, використовуються 

при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт. 

Предметом курсу є метричні простори, щільні підмножини метричних просторів, сепарабе-

льність, повні метричні простори, поповнення метричних просторів, компактність в метричних 

просторах; принцип стискаючих відображень; топологічні простори, нормовані та топологічні лі-

нійні простори; ортогональні і ортонормовані системи в евклідових просторах; лінійні функціона-

http://ru.khanacademy.org/
http://www.intuit.ru/studies/courses/2263/219/info
http://mo.pstu.edu/
http://ds.pstu.edu/


ли та оператори. 

Мета викладання дисципліни: надання систематичних знань студентам з основ класичного і 

сучасного функціонального аналізу. Задачі вивчення дисципліни :оволодіння основними поняття-

ми та фактами курсу; надання інформації про геометричні, алгебраїчні та аналітичні витоки функ-

ціонального аналізу; оволодіння методами формулювання конкретних математичних проблем в 

термінах курсу ;навчити застосовувати загальні теореми до вирішення проблем існування розв'яз-

ків рівнянь (диференціальних, з частинними похідними, інтегральних тощо), до побудови загаль-

них наближених методів, до проблем оптимізації та економіки. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: основні поняття та факти теорії міри, вимірних функцій та їх властивості, топологічні 

простори та неперервні функції у топологічних просторах, функціональний аналіз у метричних, 

лінійних, гільбертових просторах, основні питання теорії операторів; основні області застосування 

відомих понять та фактів. 

вміти: досліджувати множини на вимірність, знаходити міри множин, перевіряти функції 

множин, чи є вони мірами; перевіряти функції на вимірність, вміти проводити дії з вимірними фу-

нкціями; досліджувати послідовності вимірних функцій на збіжність; перевіряти аксіоми тополо-

гічної структури, метрики, норми, скалярного добутку; перевіряти множини на замкненість та від-

критість в топологічних та метричних просторах; перевіряти метричний простір на повноту; за-

стосовувати принцип стискаючих відображень та принцип вкладених куль в алгебрі та аналізі; пе-

ревіряти оператори та функціонали на адитивність, однорідність, лінійність, обмеженість, непере-

рвність; ортогоналізовувати системи незалежних елементів, будувати ряди Фур'є по ортогональ-

них системах елементів; знаходити спектр оператора. 

 

Модуль 1  

Тема 1: Елементи теорії множин. 

Модуль 2  

Теми 2-5: Поняття метричного простору. . Збіжність. Відкриті та замкнені множини. Повні метри-

чні простори. Принцип стискаючих відображень та його застосування. 

Модуль 3 

Теми 6-7: Топологічні простори. Компактність. 

Модуль 4 

Теми 8-11: Лінійні простори.  Топологічні лінійні простори. Ортогональні і ортонормовані систе-

ми. Повні евклідові простори. 

Модуль 5 

Теми 12-14: Неперервні лінійні функціонали.  Лінійні оператори. Обернений оператор. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа.- 

М.:Наука,1989.- 624с. 

2. Садовничий В.А. Теория операторов.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.- 368с. 

3. Городецкий В.В. и др. Методы решения задач по функциональному анализу: Учеб. посо-

бие/ В.В. Городецкий, Н.И. Нагнибида, П.П. Настасиев.- К.:Вища шк.,1990.- 479с. 

4. Березанский Ю.М. и др. Функциональный анализ. Курс лекций: Учеб. пособие/ Ю.М. Бе-

резанский, Г.Ф. Ус, З.Г. Шефтель.- К.:Вища шк., 1990.-600с. 

 

 

 



Додаткова 

5. Очан Ю.С. Сборник задач по математическому анализу.- М.: Просвещение,1981.- 232с. 

6. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ.- М.: Наука, 1984.- 752с. 

7. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Краткий курс функционального анализа.- М.: Высш. шк., 

1982.- 272 с. 

8. Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по функциональ-

ному анализу.- М.:Наука,1984.- 256с. 

9. Треногин В.А. Функциональный анализ.- М.:Наука,1980.- 496с. 

 

Методичне забезпечення 

10. Копачевський М.Д. Функцiональний аналiз: Навчальний посiбник. - Сiмферополь: КРП 

"Видавництво "Кримнавчпеддержвидав", 2010. - 124 с. ISBN 978-966-354-338-3 (рекомендовано 

МОН Украiни). 

11. Закора Д.А., Копачевский Н.Д. Задачи и указания к их решению по курсу «Прикладной 

функциональный анализ»: Учебное пособие. – Симферополь: Таврический национальный ун-т им. 

В.И. Вернадского, 2004. – 48 с. 

12. Арлінський Ю.М. Введення у функціональний аналіз. Навчальний посібник. Луганськ: 

Видавництво СНУ ім. В. Даля. 2006. - 160 с. 
 

 Інформаційні ресурси 
1. http://www.allmath.ru/mathan.htm 

2. http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%

D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&p_rubr=2.2.74 

3. http://www.lineyka.inf.ua/higher_math/math_analiz 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 

 

Дисципліна «Методи оптимізації та дослідження операцій», як наукова дисципліна, носить 

нормативний характер, базується на знаннях, здобутих під час вивчення курсів «Алгебра та геоме-

трія», «Математичний аналіз» та є основою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Теорія 

прийняття рішень», «Теорія систем і системний аналіз», «Теорія керування», «Інтегровані системи 

керування», «Основи нелінійного аналізу». 

Предметом курсу є математичні властивості та закономірності пошуку екстремуму функцій 

і функціоналів, методи та алгоритми оптимізації динамічних детермінованих і стохастичних сис-

тем. 

Метою викладення дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» є набуття 

студентами фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок з питань постановки та 

розв’язання оптимізаційних задач засобами дослідження операцій; розширення та поглиблення 

теоретичних знань щодо загальних принципів математичного моделювання економічних процесів; 

оволодіння методологією та методикою побудови, аналізу та застосування математичних моделей; 

вивчення найбільш типових моделей та формування вмінь практичної роботи з моделями, що 

використовуються в практичній діяльності; знайомство з основними аналітичними та чисельними 

методами розв’язання різного класу задач прийняття рішення. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: класи задач математичного програмування; математичні моделі нескладних економі-

чних задач; загальну та канонічну задачу лінійного програмування (ЗЛП); переходити від загаль-

ної до канонічної ЗЛП; як розв’язувати ЗЛП графічним методом, симплекс-методом, методом 

штучного базису; як будувати двоїсту задачу до вихідної (прямої) ЗЛП; як знаходити розв’язок 

однієї з пари взаємно двоїстих задач, знаючи розв’язок іншої; як застосувати двоїстий симплекс-

метод для розв’язання ЗЛП; як записувати математичну модель транспортної задачі; відкриту мо-

дель транспортної задачі до закритої; як будувати опорний план транспортної задачі; як знаходити 

оптимальний план транспортної задачі; розв’язувати задачі цілочислового програмування методом 

http://www.allmath.ru/mathan.htm
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&p_rubr=2.2.74
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&p_rubr=2.2.74
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&p_rubr=2.2.74
http://www.lineyka.inf.ua/higher_math/math_analiz


Гоморі; метод множників Лагранжа до розв’язання задач нелінійного програмування; як застосу-

вати метод рекурентних співвідношень до розв’язання задач динамічного програмування; як 

розв’язувати задачу про розподіл капіталовкладень; як знаходити розв’язок матричної гри; як за-

стосувати елементи інформаційних технологій до розв’язання задач математичного програмуван-

ня. 

вміти: розв’язувати задачі оптимального розподілу ресурсів з використанням математичного 

апарату; вирішувати оптимізаційні задачі управління ресурсами масового обслуговування; буду-

вати й оптимізувати мережеві моделі; вирішувати задачі з умовами невизначеності й конфлікту; 

використовувати прикладні програми при проведенні обчислень на ПЕВМ і порівнювати можливі 

альтернативи; проводити після оптимізаційний аналіз і розробку практичних рекомендацій для 

прийняття рішень. 

 

Модуль 1 

Теми1-8: Предмет та методи дослідження операцій. Економіко-математичне моделювання. Загаль-

на задача лінійного програмування. Графічний метод розв’язування задач лінійного програмуван-

ня. Властивості задачі лінійного програмування. Методи зведення задачі лінійного програмування 

до стандартного виду. Симплекс-метод розв’язування задач лінійного програмування. Алгоритм 

симплекс-методу. Симплексні таблиці. Розв’язок задач на максимум цільової функції. Розв’язок 

задач на мінімум цільової функції. Особові випадки симплексного методу: альтернативне оптима-

льне рішення, неприпустима задача лінійного програмування, задача лінійного програмування з 

необмеженою областю припустимих планів. Метод штучного базису. 

Модуль 2 

Теми9-16: Двоїстість у задачах лінійного програмування. Правило побудови двоїстих задач. Пер-

ша теорема двоїстості та її наслідки. Друга теорема двоїстості. Теореми двоїстості та їх економіч-

ний зміст. Двоїстий симплекс-метод. Транспортна задача. Економічна постановка транспортної 

задачі. Математична модель транспортної задачі. Методи знаходження опорного плану транспор-

тної задачі. Метод потенціалів. Відкрита модель транспортної задачі. Методи розв’язку. Задача 

про призначення. Цілочислове програмування. Методи розв’язування задач цілочислового про-

грамування. Методи відтинання розв’язування задач цілочислового програмування. Комбінаторні 

методи. Наближені методи. Основні алгоритми розв’язування задач цілочислового програмування. 

Методи відсічення Гоморрі. Метод гілок та меж. 

Модуль 3 

Теми17-24: Нелінійні економіко-математичні моделі. Класичні методи знаходження екстремумів. 

Метод множників Лагранжа. Графічний метод розв’язування задачі нелінійного програмування на 

площині. Задача дробово-лінійного програмування. Графічний метод розв'язку простішої задачі 

дробово-лінійного програмування. Зведення задачі дробово-лінійного програмування до задачі лі-

нійного програмування. Елементи опуклого аналізу. Основна задача математичного програмуван-

ня. Теорема Куна-Таккера. Квадратичне програмування. Постановка задачі квадратичного про-

грамування та застосування опуклого аналізу до її розв’язування. Квадратичний симплекс-метод. 

Задачі сепарабельного програмування та основні підходи до їх розв’язування. Елементи парамет-

ричного та стохастичного програмування. Наближені методи розв’язування задач опуклого про-

грамування. Градієнтні методи. 

Модуль 4 

Теми25-32: Динамічне програмування. Сутність методу динамічного програмування. Принцип оп-

тимальності Беллмана та рекурентні співвідношення. Схема та склад багатокрокового  процесу 

керуванням поведінкою системи. Різновиди задач динамічного програмування і методи їх розв'я-

зування. Прийняття рішень в умовах невизначеності. Основні підходи до прийняття рішень. Еле-

менти теорії ігор. Основні поняття теорії ігор. Матричні ігри двох осіб з нульовою сумою. Прик-

лади економічних задач. Чисті та змішані стратегії. Ігри та задача лінійного програмування. По-

шук оптимальних змішаних стратегій за допомогою задач лінійного програмування. Ігри двох 

лиць з нульовою сумою. Седлові точки. Ігри двох лиць з постійною сумою. Ігри двох лиць з ну-



льовою сумою: випадкові стратегії, графічний розв'язок, домінування. Розв'язок ігор у чистих та 

змішаних стратегіях. Лінійне програмування та ігри з нульовою сумою. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Исследование операций в экономике // Под ред. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ, 2002. -

453с. 

2. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование. - М.: 

Высшая школа, 1980. - 394с. 

3. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. Высшая математика: математическое програм-
мирование.- Мн.: Высшая шк., 1994.- 286 с. 

4. Костевич Л.С. Математическое программирование: Информ. Технологи оптимальных 

решений: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2003. – 424 с. 

5. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. - М.: Высшая 

школа, 1986, 508с. 

6. Калихман И.Л. Сборник задач по математическому программированию. - М.: Высшая 

школа, 1975. - 412с. 

7. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. - М.: Наука, 

1980-208с. 

 

Додаткова 

8. Бугір М. К. Математика для економістів. К.: Академія, 2007. - 384с. 

9. Ашманов С.А. Линейное программирование. - М.: Наука, 1981. - 365с. 

10. Беллман Р. Динамическое программирование. - М.: Мир, 1966. - 471 с. 

11. Калихман И.Л., Войтенко М.А. Динамическое программирование в примерах и задачах. - 

М.: Высшая школа, 1973. - 272с. 

12. Экономико-математические методы и прикладные модели // Под ред. Федосеева В.В. М.: 

ЮНИТИ, 2002. - 319с. 

13. Михалевич В.С., Гупал А.М., Норкин В.И. Методы выпуклой оптимизации. М.: Наука, 

1987. - 439с. 

14. Акулич И.Л.  и др. Экономико-математические методы и модели. Компьютерные техно-

логии и решения. - Минск: БГЗУ, 2003. - 293 с. 
 

Методичне забезпечення 

15.  Лекции по курсу «Исследование операций» / Сост. Носовская С.Е. – Мариуполь: ПГТУ, 

2010 – 83 с.  

16.  Конспект лекций по курсу «Математическое программирование»  / Сост. Пинчук Г.И., 
Буланчук О.Н. – Мариуполь: ПГТУ, 2010 – 43 с.  

17. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Математическое 

программирование» (для студентов заочного и дистанционного обучения) / Составитель В.И. Ма-

зан - Мариуполь, ПГТУ, 2007 - 36 с. 

18. Линейное программирование. Графический метод [Электронный ресурс]: методические 
указания по самостоятельному изучению курса «Методы оптимизации и исследование операций» 

для студентов направления подготовки 6.040301 «Прикладная математика» всех форм обучения / 

сост. Е. В. Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2016. – 69 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9607 

19. Линейное программирование. Симплексный метод [Электронный ресурс]: методические 
указания по самостоятельному изучению курса «Методы оптимизации и исследование операций» 

для студентов специальностей 113 «Прикладная математика» и 122 «Компьютерные науки и ин-

формационные технологии (информатика)» / сост. Е. В. Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2016. – 

59 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10516 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9607
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10516


Інформаційні ресурси 

20. Каталог навчально – методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://mo.pstu.edu/  

21. Вільна енціклопедія – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki  

22. Матеріали дистанційної освіти ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ds.pstu.edu/ 

 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА 

 

Дисципліна «Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка» спрямована на опанування 

фундаментальними методами та інструментарієм комп'ютерної графіки та геометричного моделю-

вання і набуття практичних навиків застосування сучасних систем комп'ютерної графіки для пода-

льшого їх використання в предметній області діяльності студента. 

Предметом курсу є ознайомлення із сучасним станом та перспективами розвитку 

комп’ютерного графічного забезпечення, методів комп'ютерної геометрії, растрової та векторної 

графіки, робота з графічними бібліотеками і в сучасних графічних пакетах і системах. 

Мета викладання дисципліни: Формування у студентів теоретичних знань і навичок в галузі 

освоєння методів і алгоритмів створення плоских і тривимірних реалістичних зображень в пам'яті 

комп'ютера і на екрані дисплея. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: фундаментальні методи комп'ютерної графіки, методи та алгоритми геометричного 

моделювання, основи векторної і растрової графіки, алгоритмічні та математичні основи побудови 

реалістичних сцен, основи візуалізації та комп'ютерної анімації; 

вміти: програмно реалізовувати основні алгоритми растрової та векторної графіки, створю-

вати геометричні моделі об'єктів, володіти основними прийомами створення і редагування зобра-

жень у векторних редакторах, застосовувати на практиці алгоритми комп'ютерної графіки. 

 

Модуль 1 

Тема 1-4: Вступ у комп'ютерну графіку. Побудова графічних систем. Програмне забезпечення для 

роботи з комп’ютерною графікою. Представлення кольору в комп'ютері. 

Модуль 2 

Тема 5-9: Використання бібліотеки Open GL. Математичні основи комп'ютерної графіці. Геомет-

ричні перетворення. Алгоритми креслення відрізків та кіл. Алгоритми зафарбування. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL, 2 изд. 

Пер. с англ.- Москва, "Вильямс", 2001. – 592 с.:ил. 

2.  Порев В.Н. Комьютерная графика / В.Н.Порев. – СПб.: БХВ Петербург, 2002, – 432с.: ил. 

3. Херн Д., Бейкер М.П. Компьютерная графика и стандарты OpenGL, 3-е издание.: Пер. С 

англ. – М.: «Вильямс», 2005. – 1168 с. 

4. Хилл Ф. OpenGL. Программирование компьютерной графики. Для профессионалов. – 

Спб.: Питер, 2002. –1088 с. ил. 
 

Додаткова 
5. Баяковский, Ю.М. Графическая библиотека OpenGL: учебно-методическое пособие // 

Ю.М. Баяковский, А.В. Игнатенко, А.И. Фролов. М.: ВМиК МГУ, 2003. – 132 с. 
6. Веселовська Г. В.Комп`ютерна графіка: навч. посіб.; під ред. В. Є. Ходакова. — Херсон: 

ОЛДІ-плюс, 2008. — 584 с. 
7. By M. OpenGL. Руководство по программированию / M. By [и др.]. 4-е изд. – СПб.: Питер, 

2006 – 624 с. 

http://mo.pstu.edu/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ds.pstu.edu/


8. Шикин Е. В. Компьютерная графика. Полигональные модели  – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 
2001.- 464с. 

 

Методичне забезпечення 

9. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Компьютерная 

графика» для студентов специальности 6.050101 «Компьютерные науки» всех форм обучения / 

сост. Е. Е. Пятикоп. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2014. - 60 с. Электронный ресурс. Режим дос-

тупа \\next\kn\Компьютерная графика\. 

10. Методические указания по выполнению самостоятельных работ по курсу «Компьютер-

ная графика»  для студентов специальности 6.050101 «Компьютерные науки» дневной формы 

обучения / сост. Е. Е. Пятикоп. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 42 с. Электронный ресурс. 

Режим доступа \\next\kn\Компьютерная графика\. 

 

Інформаційні ресурси 

11. Технічні, математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки: Методичні вказівки 

до вивчення курсу лекцій з дисципліни “Комп’ютерна графіка” /Укл.: Різник О.Я. – Львів. Режим 

доступа: http://yanchishen.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0236/236328.6vmianqpyf.pdf. 

12. Ступников А.А. Лекции, лабораторные работы и справочные материалы по дисциплине 
«Компьютерная графика» Режим доступа: http://study.utmn.ru/~astupnikov. 

13. Васильев Л.А. OpenGL Компьютерная графика Режим доступа: 

http://vuzmen.com/book/547-opengl-kompyuternaya-grafika-vasilev-la/2-annotaciya.html. 

14. Лаборатория компьютерной графики при при ВМК МГУ [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: http://courses.graphicon.ru/main/cg/lectures/2012. 

 

РІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ 

 

Дисципліна «Рівняння математичної  фізики»  є однією з основних дисциплін математичної 

підготовки студентів за спеціальністю «Прикладна математика». На цій дисципліні  базуються ті 

дисципліни, які стосуються математичного та комп’ютерного моделювання, так , наприклад, як 

“Математичне моделювання природничих процесів”, “Чисельні методи в математичній фізиці”, 

“Чисельні та аналітичні методи в гідромеханіці”. 

Предметом курсу є диференційні рівняння в частинних похідних,  постановка крайових за-

дач та методи їх розв’язку. 

Мета викладання дисципліни: надання теоретичної інформації та демонстрація методів 

розв’язування рівнянь математичної фізики, формування  навиків постановки крайових задач та  

вміння розв’язувати основні крайові задачі.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні типи рівнянь математичної фізики та їх постановку:рівняння розповсюдження тепла 

в однорідному і неоднорідному середовищі, ,рівняння дифузії, рівняння електромагнітного поля,фізичний 

зміст крайових умов першого, другого та третього роду, класифікація  рівнянь другого порядку та зведення 

їх до канонічного вигляду,   задачу Коші для хвильового рівняння, задачу Коші для рівняння гіперболічно-

го типу загального вигляду з двома незалежними змінними, задачу Гурса, задачу про вимушені коливання 

струни та задачу Штурма-Ліувілля, метод Фурьє. 

вміти: здійснювати постановку основних задач математичної фізики, зводити рівняння до 

канонічного вигляду та знаходити їх розв’язок, розв’язувати задачу Штурма-Ліувілля, 

розв’язувати задачу Коші для рівняння коливань струни. 

Модуль 1 

Теми 1-4: Основні поняття математичної фізики. Постановка задач математичної фізики: рівняння теп-
лопровідності, рівняння дифузії, рівняння Максвела, рівняння коливань струни і стержня, крайові задачі 

для рівняння Лапласа. 

 

 

file://next/kn/Компьютерная%20графика/
http://study.utmn.ru/~astupnikov
http://vuzmen.com/book/547-opengl-kompyuternaya-grafika-vasilev-la/2-annotaciya.html
http://courses.graphicon.ru/main/cg/lectures/2012


Модуль 2 

Теми 5-11: Класифікація та зведення до канонічного вигляду рівнянь у частинних похідних другого по-
рядку. Задачі Коші, Гурса та крайові задачі для рівняння гіперболічного типу. Задача Коші для рівняння 

теплопровідності. Метод Фур’є та його застосування до розв’язування крайових задач.Формули Гріна. Ін-

тегральне зображення довільної гладкої функції. Властивості гармонічних функцій. Потенціали та їхні вла-

стивості.  
Рекомендована література 

Основна 

1. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. – К.: Либідь, 2001. 

– 336 с. 

2. Кошляков С.Н., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных матема-

тической физики. – М.: Высшая школа, 1970. – 710 с. 

3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1977. – 

724 с. 

4. Пикулин В. П. Похожаев С. И. Практический курс по уравнениям математической физи-

ки. 2-е изд., стереотип. —М.: МЦНМО, 2004. — 208 с.Боголюбов А.Н., Кравцов В.В. Задачи по 

математической физике: Учеб. пособие.— М.:  Изд-во МГУ, 1998. — 350с. 

5. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1981. – 512 с. 

6. Годунов С.К. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1979. – 392 с. 

7. Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка. 

– Минск: Изд-во БГУ, 1974. – 232 с. 

8. Н.О.Вірченко Основні методи розв’язання задач математичної фізики.-Київ, 1997.-369 с. 
 

Додаткова 

9. Курант Р, Гильберт Д. Методы математической физики. В 2 т. – М.: Гостехиздат, 1951. – 

Т. 1, 476 с; Т. 2, 544 с. 

10. Курант Р. Уравнения с частными производными. – М.: Мир, 1964. – 830 с. 

11. Шубин М. А. Лекции об уравнениях математической физики. — 2-е изд., испр. — М.: 

МЦНМО, 2003. — 303 с.  

12. Соболев С.Л. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1966. – 444 с. 

13. Михлин С.Г. Линейные уравнения в частных производных. – М.: Высшая школа, 1977. – 

432 с. 

14. Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. – М.: Физматгиз, 

1961. – 300 с. 

Методичне забезпечення 
15. Буланчук Г.Г. Конспект лекций «Уравнения математической физики». Учебное пособие. 

Мариуполь.  –Мариуполь:  ГВУЗ «ПГТУ», 2011. –  91 с. 
16. Буланчук Г.Г.  Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Рівняння мате-

матичної фізики» для студентів напрямку підготовки 6.040301 «Прикладна математика» денної та 

заочної форм навчання  – Маріуполь :ГВУЗ «ПГТУ», 2016. − 75с. – Режим досту-

пу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102 

 
 Інформаційні ресурси 

17. http://ru.wikipedia.org/wiki (вільна енциклопедія) 

18. http://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ») 

19. http://ds.pstu.edu/ (матеріали дистанційної освіти  ДВНЗ «ПДТУ») 

20. http://eqworld.ipmnet.ru (світ математичних рівнянь) 

21. ua.bookfi.org (найбільша електронна бібліотека рунету) 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://mo.pstu.edu/
http://ds.pstu.edu/
http://eqworld.ipmnet.ru/


АНАЛІЗ ДАНИХ 

 

Дисципліна «Аналіз даних» є нормативною, матеріал дисципліни  базується на знаннях ку-

рсів "Математичний аналіз", "Алгебра і геометрія", "Теорія ймовірностей та математична статис-

тика" і забезпечує подальше виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Предметом курсу є є задачі аналізу даних: побудови і перевірки гіпотез щодо властивостей 

розподілів, побудови математичних моделей у вигляді кривих регресії, різні види статистичного 

аналізу: дисперсійного, факторного, кластерного та інших; задачі на використання методів регуля-

ризації, фільтрації і апроксимації даних. 

Метою викладення : надання систематичних знань студентам з класичних і сучасних методів ана-
лізу даних. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: методи опрацювання емпіричних даних та отримання можливих статистичних оцінок невідо-

мих параметрів генеральної сукупності; методи побудови і перевірки статистичних гіпотез щодо характеру 

розподілу ознаки в генеральній сукупності; основні принципи використання методів дисперсійного аналізу;  

основні положення одно- і двофакторного аналізу; основні методи кореляційного та регресійного аналізу 

для виявлення взаємозв'язків між ознаками; основні принципи використання кластерного аналізу; основні 

методи вивчення часових рядів; основні методи регуляризації, фільтрації і апроксимації; 
вміти: із опису предметної області і задач, що розв'язуються, приймати рішення щодо засто-

сування того або іншого методу обробки даних; застосовувати різноманітні методи обробки да-

них; використовувати можливості обчислювальної техніки при обробці та аналізі даних експери-

менту; використовувати результати для формулювання висновків. 

 

Модуль 1 

Тема 1: Статистичне оцінювання. 

Модуль 2 

Тема 2: Основи перевірки статистичних гіпотез. 

Модуль 3 

Тема 3: Критерії згоди. 

Модуль 4 

Тема 4: Одно- і двофакторний аналіз. 

Модуль 5 

Тема 5: Регресійний аналіз. 

Модуль 6 

Тема 6: Часові ряди. 

Модуль 7 

Тема 7: Багатовимірний аналіз та інші статистичні методи. 

Модуль 8 

Тема 8: Методи регуляризації, фільтрації та апроксимації. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Фигурнов Н.Р. Анализ данных на компьютере: Учебник — 

М: ИНФРА-М, 2003. — 544 с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М, 1972. — 345 с. 

3. Фишер Р.А. Статистические методы для исследователей. — М., 1958. — 537 с. 

4. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: исследование зави-

симостей. — М.: Финансы и статистика, 1985. 

5. Минько А.А. Статистический анализ в МS Excel. — М.: Диалектика, 2004. — 448 с. 



6. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере - Питер. 2003 г. 2-ое 

изд. 688 с 

 

Додаткова 

7. Гнеденко Б.П. Беседы о математической статистике. — М., 1965. 

8. Шеффе Г. Дисперсионный анализ. — М.: Наука, 1980. 

9. Холлендер М., Вулф Д. Непараметрические методи статистики. — М. : Издат. дом "Виль-

ямс", 2003. 

 

Методичне забезпечення 

10. Анализ данных [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному 
изучению курса «Анализ данных» для студентов направления подготовки 6.04030101 «Приклад-

ная математика» дневной формы обучения / сост. С. П. Десятский. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 

35 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10555  

 

Інформаційні ресурси 

11. http://www.exponenta.ru – освітній математичний сайт. 

12. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.12.-Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам"–  

http://dmvn.mexmat.ru/calculus.php.- Учебные материалы для студентов МехМата МГУ. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ І ЗНАНЬ 

 

Для успішного вивчення дисципліни «Організація баз даних і знань» потрібно добре знати 

наступні курси: «Математична логіка та теорії алгоритмів», «Програмування», «Дискретна мате-

матика». Цей курс буде використовуватися в багатьох дисциплінах інформаційного блоку. 

Предметом курсу є формування у студентів певних знань та вмінь з теорії та практики ор-

ганізації баз даних. 

Метою викладення : надання фахівцю необхідних знань щодо сучасною теорії баз даних, 

теорії та практики їх проектування, ознайомити з сучасними тенденціями розвитку систем 

управління базами даних, закласти термінологічний фундамент, навчити студентів мові 

визначення і маніпулювання даними, які знаходяться в БД з урахуванням сучасного стану та 

прогнозу розвитку інформаційних систем. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: принципи сучасної організації баз даних і систем баз даних; архітектуру побудови 

СКБД; основні категорії і поняття баз даних; моделі представлення даних; реляційну алгебру; 

основні положення, підходи та етапи проектування бази даних; проектування реляційних БД з 

використанням моделі «сутність-зв'язок»; основи мови SQL; основи паралельної обробки 

транзакцій в БД, які розраховані на багато користувачів; адміністрування баз даних; основи 

безпеки БД. 

вміти: будувати модель предметної області; проектувати бази даних з використанням ER-

моделі; розробляти концептуальну модель БД; розробляти логічну модель БД; розробляти фізичну 

модель БД; виконувати нормалізацію даних; використовувати мову SQL для визначення даних та 

їх маніпулюванням в СКБД; користуватись навичками роботи в конкретній СКБД (Access, 

Microsoft SQL Server), навчитися створювати основні об'єкти бази даних (таблиці, форми, звіти); 

створювати інформаційні системи. 

 

Модуль 1 

Тема 1-4: Системи баз даних. Основні поняття і архітектура. Моделі даних. Реляційна модель да-

них. Теорія нормалізації реляційної моделі даних. 

 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10555
http://www.exponenta.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.12
http://dmvn.mexmat.ru/calculus.php.-


Модуль 2 

Тема 5-6: Мова SQL. Мова QBE. 

Модуль 3 

Тема 7-10: Мова SQL. Мова QBE. Проектування баз даних. Цілісність даних. Захист баз даних. 

Навігаційна обробка даних. 

Модуль 4 

Тема 11-16: Розподілені бази даних. Паралельні бази даних. Дедуктивні бази даних. Обєктно-

орієнтовані бази даних. Бази даних в інтернеті. Бази знань. 

Модуль 5 

Тема 17-25: Розподілені бази даних. Паралельні бази даних. Дедуктивні бази даних. Обєктно-

орієнтовані бази даних. Бази даних в інтернеті. Бази знань. Архітектура ADO.NET. З'єднання з ба-

зами даних. Виконання операцій у з'єднаному середовищі. Виконання операцій у роз'єднаному се-

редовищі. Реалізація транзакцій засобами ADO.NET. Типізовані набори даних. Технологія LINQ to 

DataSet.  Платформа Entity Framework.  Технологія Code Firs. Використання збережених процедур 

у ADO.NET. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Дейт К. Введение в системы баз данных, 7-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом "Вильямс", 2001. – 1072с.: ил. 

2. Хомоненко А. Д., Цыганков В. М-, Мальцев М. Г. Базы данных: Учебник для высших 

учебных заведений / Под ред. проф. А. Д. Хомоненко. – 4-е изд., доп. и перераб. – СПб.: КОРОНА 

принт, 2004. – 736 с. 

3. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група 

BHV, 2006. – 384 с. 

4. Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных. 8-е изд.– СПб.: Питер, 2003. – 800 с: 

ил. – (Серия «Классика computer science»). 

5. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория 
и практика. 3-е издание. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 1440с. : ил. 

6. Байдачный С.С. NET Framework. Секреты создания Windows-приложений / С.С. Байдач-

ный. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004. - 496 с. 

 

Додаткова 

7. Троелсен Э. С# и платформа NET. Библиотека программиста / Э.Троелсен. - СПб.:Питер, 
2004. – 796 с. 

8. Райордан Р. Основы реляционных баз данных / Пер, с англ. – М.: Издательско-торговый 

дом «Русская Редакция», 2001. – 384 с.: ил. 

9. Цаленко М. Ш. Моделирование семантики в базах данных. М.: Наука. Гл. ред.физ-

мат.лит., 1989.- 288с. 

10. Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных. Полный курс. – М.: 

Вильямс, 2003. – 1088 с. 

11. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Тео-
рия и практика. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2003. – 1436 с.  

 

Методичне забезпечення 

12. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Бази даних та інформаційні 

системи» для студентів денної, заочної і прискореної форм навчання спеціальності 6.080201 – Ін-

форматика / Д.С. Міроненко. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – 26 с. 

13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних та інфо-

рмаційні системи» для студентів денної, заочної і прискореної форм навчання спеціальності 



6.080201 – Інформатика / Д.С. Міроненко. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – 131 с. 
 

Інформаційні ресурси 

14. Классика баз данных. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://citforum.ru/database/classics/ 

15. Материалы иностранной периодики посвященные базам данных [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vldb.org/  

16. Материалы по базам данных [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://citforum.ru/database/  

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Дисципліна «Математичне моделювання», як наукова дисципліна, носить нормативний ха-

рактер, базується на знаннях, здобутих під час вивчення курсів «Методи оптимізації», «Методи обчи-

слень», «Математичний аналіз», «Теорія систем та системний аналіз», «Програмування». 

Предметом курсу є ознайомлення з основами теорії математичного моделювання; надання 

систематичних знань стосовно постановки та розв’язання задач економічного, екологічного, соці-

ального моделювання; отримання студентами навичок реалізації математичних моделей програм-

ними засобами з використанням ЕОМ. 

Метою викладення дисципліни «Математичне моделювання» є набуття студентам система-

тичних знань основ теорії моделювання, оволодіння методологією побудови економіко-

математичних, екологічних і соціальних моделей для проведення системного аналізу відповідних 

явищ та процесів; формування практичних навичок необхідних для побудови економіко-

математичних, екологічних, соціальних моделей. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: методологію побудови математичних моделей, основні математичні схеми моделю-

вання, методи реалізації схем, методи оцінювання якості отриманих моделей, методи 

комп’ютерного моделювання, технологію статистичного імітаційного моделювання, прийоми су-

часних технологій імітаційного моделювання, методи та класичні моделі фізичних, економічних, 

соціальних, екологічних процесів. 

вміти: здійснювати аналіз задачі, вибирати та обґрунтовувати вибір математичної схеми ме-

тоду моделювання; будувати математичні моделі фізичних, екологічних, соціальних та економіч-

них процесів на базі класичних методів; створювати комп’ютерні моделі та оцінювати їх адекват-

ність і ефективність; проводити обчислювальний експеримент на моделі;коректно інтерпретувати 

одержані результати. 

 

Модуль 1 

Теми1-7: Теорія моделювання. Класифікація видів моделювання систем. Основні етапи моде-

лювання систем. Комп’ютерне моделювання та машинний експеримент. Імітаційне моделювання.  

Загальні підходи до моделювання систем. Еволюційне моделювання.  

Модуль 2 

Теми 8-12: Приклади моделей. отриманих із фундаментальних законів прироби. Екологія та 

математичне моделювання. Підходи до моделювання в соціології. Економіко-математичне моде-

лювання. Моделі керування запасами в задачах логістики 

 

Рекомендована література 

 

Основна 
1. Болнокин В. Д., Чинаев П. И. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Ал-

горитмы и программы. М.: Радио и связь, 1986. 

http://www.vldb.org/
http://citforum.ru/database/


2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов – 3-е изд., перераб. и доп.- 

М.:Высш.шк.,2001.- 343 с. 

3. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры.- 2-е 

изд., испр.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.- 320 с. 

4. Зайцев В.Ф. Математические модели в точных и гуманитарных науках. – СПб.: ООО «Книжный 

дом», 2006.- 112 с. 

5. Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии.- Москва-Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2003,-184 с. 

6. Власов М.П. Моделирование экономических процессов / М. П. Власов, П. Д Шимко.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2005.- 409 с. 

7. Емельянов В.В., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Теория и практика эволюционого моделирова-

ния.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.- 432 с. 

 

Додаткова 
8. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник: Учеб. пособие / 

Под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова.- М.: Финансы и статистика,2006.- 848 с. 

9. Компьютерное моделирование. Инструменты для исследования социальных систем: Учеб. посо-

бие.- Омск: Омск. гос. ун-т, 2001.- 92 с. 

10. Моделирование экономических процессов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям экономики и управления/ Под ред. М.В.Грачевой, Л.Н.Фадеевой, Ю.Н.Черемных.- М.: ЮНИТИ-

ДА-ДАНА, 2005.- 351 с. 

11. Авдин В.В. Математическое моделирование экосистем: Учебное пособие.- Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ.- 2004.- 80 с. 

12. Алексеев В.В., Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Физическое и математическое моделирование экоси-

стем: СПб.: Гидрометеоиздат, 1992.- 367с. 

13. Математические модели социальные систем: Учебное пособие.- Омск: Омск. гос. ун-т, 2000. – 256 

с. 

Інформаційні ресурси 
14. http://model.exponenta.ru – тематичний сайт по математичному моделюванню. 

15. http://ecnmx.ru – електронна бібліотека. 

16. http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_mathematics - математична енциклопедія. 

17. http://uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_керування - вільна енциклопедія 

18. http://www.industrialauto.ru/modules/myarticles/index.php - інформаційний портал «Промышленная 

автоматизация в России» 

19. http://dl.sumdu.edu.ua/e-pub/tutor08/index.html - Елементи обчислювальної математики - освітній 

портал. 

20. http://sernam.ru/ - наукова бібліотека. 

 

МЕТОДИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Для успішного вивчення дисципліни «Методи штучного інтелекту» потрібно добре знати на-

ступні курси: «Програмування» , «Програмне забезпечення обчислювальних систем»,  «Матема-

тична логіка та теорія алгоритмів». 

Предметом курсу є надання знань про історію, цілі та завдання досліджень в галузі штучно-

го інтелекту, системи штучного інтелекту, принципах їх побудови та галузі застосування; пробле-

ми побудови систем спілкування з комп'ютером на природній мові; постановці задачі розпізнаван-

ня образів і шляхи її розв'язання; проблеми і способи побудови нейронних мереж.  

Метою викладення дисципліни «Методи штучного інтелекту» є формування у студентів за-

гального уявлення про завдання, методи і підходи, які використовуються в штучному інтелекті. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань: сформувати уяв-

лення про інженерії знань, склад і способам представлення та організації знань; познайомити сту-

дентів з принципами побудови систем ШІ, їх основними компонентами. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

http://model.exponenta.ru/
http://ecnmx.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_mathematics
http://uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_керування
http://www.industrialauto.ru/modules/myarticles/index.php
http://dl.sumdu.edu.ua/e-pub/tutor08/index.html
http://sernam.ru/


знати: основні поняття інженерії знань; основні методи подання і обробки знань; основні 

моделі нейронних мереж, методів і алгоритмів їх навчання; структури експертних систем і їх архі-

тектурні особливості залежно від особливостей розв'язуваної задачі; етапи побудови експертних  

систем; методи побудови систем спілкування на природній мові.  
вміти: формалізувати знання експертів із застосуванням різних методів представлення 

знань; ставити завдання побудови експертної системи для вирішення задачі вибору варіантів в по-

гано формалізується предметної області; розробляти продукційні бази знань для вирішення за-

вдань завдання вибору варіантів в погано формалізується предметної області; застосовувати осно-

вні моделі нейронних мереж. 

 

Модуль 1 

Теми1-3: Методи пошуку та представлення знань. Вступ. Методи інтелектуального пошуку. Пред-

ставлення знань. 

 

Модуль 2 

Теми4-10: Інтелектуальні технології. Експертні системи . Нові моделі подання знань . Нейронні 

мережі . Представлення і використання нечітких знань . Основні поняття та визначення інтелекту-

альних агентних систем . Системи розуміння природної мови (ПМ) . Зорове сприйняття світу.  

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. 

СПб, 2000. 

2. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход / С.Рассел - М: 

Издательский дом "Вильямс", 2007. – 1408 c. 

3. Джексон П. Введение в экспертные системы / П.Джексон – М.: Вильямс, 2001 - 624 с. 

4. Смолин Д.В. Введение в искусственный интеллект. – М.: Физматлит, 2004. 

5. Искусственный интеллект. Под ред. Д.А.Поспелова. – М.: Радио и связь, 1990. 

6. Статические и динамические экспертные системы: Учеб. пособие/Э.В. Попов, И.Б. 

Фоминых, Е.Б. Кисель, М.Д. Шапот. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 320с.: ил. 

 

Додаткова 

7. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. М., 1989. 

8. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта [Текст]/ 

И.Братко – М.: "МИР", 1990. 

9. Калан Р. Основные концепции нейронных сетей. /Р. Калан - М., С-Пб, Киев: Вильямс, 

2003 – 287 с. 

10. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М.Т. Джонс 

- ДМК Пресс, 2004 - 312 с. 

11.  Рутковская Д., Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рут-

ковская Горячая Линия - Телеком ,· 2004 - 452 стр. 

12. Джозеф Д., Гари Р. Экспертные системы: принципы разработки и программирование, 4-е 

издание / Д. Джозеф, Р. Гари – Вильямс, 2006 -1152с. 

 

Інформаційні ресурси 

13. Курс лекций по дисциплине "Системы искусственного интеллекта" [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.mari.ru/mmlab/home/AI/ 

14. СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА Конспект лекций [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000305338&dtype=F&etype=.pdf   

http://www.mari.ru/mmlab/home/AI/
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000305338&dtype=F&etype=.pdf


15. Системы искусственного интеллекта / Конспект лекций  [Электронный ресурс] Режим 
доступа: www.studfiles.ru/dir/cat32/subj459/file13308.html Широчин В., Архитектоника мышления и 

нейроинтеллект. Программирование доверия в эволюции интеллекта / В. Широчин – Юниор, 2004 

- 560с. 

 

ОСНОВИ НЕЛІНІЙНОГО АНАЛІЗУ 

 

Дисципліна «Основи нелінійного аналізу» входить до варіативної частини професійного 

циклу і базується на попередньо вивчених студентами курсів алгебри, математичного аналізу, ди-

ференціальних рівнянь, функціонального аналізу, теорії ймовірностей, фізики, механіки, комп'ю-

терних дисциплін та є основою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Теорія прийняття 

рішень», «Теорія систем і системний аналіз», «Теорія керування», «Інтегровані системи керуван-

ня». 

Предметом курсу навчальної дисципліни є моделі та методи математичного опису динамі-

чних систем з неперервним й дискретним часом. Метою вивчення дисципліни є освоєння студен-

тами основних понять нелінійної динаміки, методів дослідження нелінійних математичних моде-

лей і розуміння ролі цих моделей в різних областях природознавства, а також розуміння евристич-

ної ролі обчислювального експерименту. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи нелінійного аналізу» є набуття 

студентами знань з основних розділів синергетики, формування початкових умінь дослідження і 

розв’язку математично формалізованих завдань, навичок самостійної роботи з літературою та її 

застосуванням. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: базову термінологію теорії динамічних систем; основні властивості і їх класифікацію; 

властивості й грубість положень рівноваги і періодичних рішень; основні поняття і теореми теорії 

стійкості; основні біфуркацій положень рівноваги й періодичних рішень; основні поняття і методи 

теорії катастроф; поняття динамічного хаосу; кількісні і якісні ознаки хаосу; властивості фракталів 

і їх класифікацію; основні поняття теорії дисипативних систем та принципи самоорганізації. 

вміти: знаходити положення рівноваги і будувати фазові портрети динамічних систем пер-

шого і другого порядків; виконувати лінеаризацію системи в околиці рівноваги, визначати тополо-

гічний тип рівноваги; знаходити положення рівноваги, граничні цикли, інваріантні різноманіття 

динамічних систем і досліджувати їх стійкість; для систем диференціальних рівнянь 2-го порядку, 

залежних від параметрів, будувати параметричні і фазові портрети, визначати біфуркації; дослі-

джувати прості точкові відображення на прямій, будувати діаграму Кенигса-Ламерея; для системи 

3-го порядку будувати переріз Пуанкаре; для систем 3-го порядку обчислювати ентропію Колмо-

горова-Сіная і спектр показників Ляпунова, визначати тип атрактора; будувати геометричні фрак-

тали та визначати їх розмірність; вміти працювати з програмою WinSet; самостійно розбиратися в 

математичному апараті, що міститься в спеціальній літературі. 

володіти: навичками аналітичного та чисельного комп'ютерного дослідження складних ди-

намічних систем. 

 

Модуль 1 

Теми 1-6: Динамічна система та її математична модель. Якісне дослідження динамічних систем. 

Топологічний аналіз фазового простору. Стійкість динамічних систем. Біфуркації динамічних сис-

тем. Потенційна функція та теорія катастроф Тома. 

 

Модуль 2 

Теми 7-8: Дивні атрактори, хаос у динамічних системах. Фрактали як граничні множини. Теорія 

Мандельброта та дробові розмірності. 

Модуль 3 

Тема 9: Дисипативні структури. Синергетика як теорія самоорганiзацii. 

 

http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj459/file13308.html


Рекомендована література 

 

Основна 

1.  Данилов Ю.А. Лекции по нелинейной динамике. Элементарное введение: учеб. пособие 

/Ю.А. Данилов. – 2-е изд., испр. – М.: КомКнига, 2006. – 208 с. 

2.  Ляшко С.А. Элементы теории динамических систем: учеб. пособие /С.А. Ляшко. – 

Балашов: Из-во «Николаев», 2005. – 104 с. 

3. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы /Б. Мандельброт. – М.: Институт 

компьютерных исследований, 2002. – 656 с. 

4.  Молевич Н.Е. Нелинейная динамика: учеб. пособие /Н.Е. Молевич. – Самара: Изд-во 

Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2007. – 160 с. 

5.  Морозов А.Д. Визуализация и анализ инвариантных множеств динамических систем 

/А.Д. Морозов, Т.Н. Драгунов. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 304 с. 

 

Додаткова 

6. Анищенко В.С. Лекции по нелинейной динамике: учеб. пособие для вузов /В.С. 
Анищенко, Т.Е. Вадивасова. – М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2011. – 

516 с. 

7. Горяченко В.Д. Элементы теории колебаний: учеб. пособие для высших учебных 
заведений /В.Д. Горяченко. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. – 395 с. 

8. Климонтович Ю.Л. Введение в физику открытых систем /Ю.Л. Климонтович.  – М.: 

«Янус-К», 2002. – 284 с. 

9. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: Хаос, структуры, 

вычислительный эксаеримент /Г.Г. Малинецкий. – 6-е изд. –М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2009. – 312 с. 

10. Хакен Г. Синергетика /Г. Хакен. – М.: Мир, 1980. – 404 с. 

 

Методичне забезпечення 

11. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике: Операционное 

исчисление. Элементы теории устойчивости. Теория вероятностей. Математическая статистика: 

учеб. пособие /А.П. Рябушко. – Минск: Вышэйшая школа, 2006. – 336 с. 

 

Інформаційні ресурси 

12. Електронна бібліотека з нелінійної динаміки. – Режим доступу: 

http://www.scintific.narod.ru/nlib/  

13. Каталог навчально–методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://mo.pstu.edu 

14. Саратовська група теоретичної нелінійної динаміки. – Режим доступу: 

http://www.sgtnd.narod.ru/rus/index.htm 

15. Синергетика, нелінійна динаміка і міждисциплінарні дослідження. – Режим доступу: 

http://nonlin.ru/ 

 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Дисципліна «Основи охорони праці» базується на курсах «Безпека життєдіяльності», 

«Правознавство». 
Предметом курсу є законодавча і нормативна база України з охорони праці; основні зако-

нодавчі акти з охорони праці; аналіз умов праці на підприємствах, організаціях і установах; за-

гальн методи поліпшення умов праці на підприємствах і установках.  

Мета викладання дисципліни: формування у студентів теоретичних знань, навичок і умінь, 

необхідних для виконання основних понять по термінології курсу, що вивчається, в системі право-

вих, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

http://www.scintific.narod.ru/nlib/
http://mo.pstu.edu/
http://www.sgtnd.narod.ru/rus/index.htm
http://nonlin.ru/


профілактичних заходів і засобів, направлених на збереження здоров'я і працездатності людини в 

процесі праці. 

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; основи промислової вентиляції і виробничого освітлення; основи захисту від 

шуму, вібрації, електромагнітних полів, іонізуючих і теплових випромінювань; основи 

електробезпеки; заходи щодо безпеки при експлуатації вантажопідйомних пристроїв і апаратів, що 

працюють під тиском; пожежно- і вибухонебезпеку технологічних процесів; завдання і обов'язки 

об'єктів господарювання у сфері Цивільного захисту. 

вміти: користуватися нормативною документацією; створювати безпечні і нешкідливі умови 
праці; давати технічну і економічну оцінку ефективності заходів щодо охорони праці і 

навколишнього середовища; забезпечувати пожежно- і вибухонебезпеку на виробництві; 

забезпечувати виконання рятувальних робіт у надзвичайних ситуаціях 

 

Модуль 1 

Тема 1-11: Правові і організаційні питання охорони праці. Аналіз умов праці на підприємствах, 

організаціях і установах. Загальн методи поліпшення умов праці на підприємствах і 

установках.Метеорологічні умови і вентиляція цехів. Освітлення цехів і установок. Захист від 

шуму і вібрацій у виробничих цехах. Захист від іонізуючих і лазерних випромінювань. Безпека 

експлуатації устаткування, вантажопідйомних установок, судин і апаратів, що працюють під 

тиском. Заходи безпеки при роботі з електричним струмом. Пожежна безпека цехів і установок. 

Заходи забезпечення вибухобезпечності  
 

Рекомендована література 

Основна 

1. Ткачук К.Н. «Основы охрани труда» - Киев. 2004. 460 с. 
2. Закон Украины ''Об охране труда''. – К:1993 – 40 с. 

3. Научно-практический комментарий к Закону Украины ''Обтруда''. – К.: ''Основа''. 1996 – 

528 с. 

4. Закон Украины «О пожарной безопасности». – К.: 1993. 

5. Князевский Б.А. Охрана труда. – М.: Висш. шк., 1982. – 312 с. 

6. Долин П.А. справочник по технике безопасности. 6-ое издание, переделанное и 

дополненое. –М: Енергоатомиздат, 1985. – 832 с. 

 

Додаткова 

7. Долин П.А. Техника безопасности в электроэнергетических установках. М.: 

Енергоатомиздат, 1988 

8. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М.: Енергоатомиздат, 

1984 

9. Брынза В.Н. и др. Охрана труда в черной металлургии. – М.: металлургия, 1982. – 336 с. 

10. Юдин Е.Я. и др. Охрана труда в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1983. – 432 с. 

 

Методичне забезпечення 

11. Методические указания «Основы охраны труда». Программа, методические указания и 

контрольне задания для самостоятельного изучения курса студентов дневной, заочной и 

ускоренной форм обучения. /сост., В.А. Бурко,. Е.Н. Елистратова./ Мариуполь : ГВУЗ«ПГТУ», 

2015. 22 с.- Режим доступа :http//umm.pstu/tdu/lande/123456789/388 

12. Методические указания квыполнению лабораторной работы №50 «Исследование 

влияния параметров вентиляционной системы»//Сост. О.Н.Аксенова. -Мариуполь: ПГТУ, 2012 г.-

12с. 



13. Методические указания  выполнению лабораторной работы №82 «Исследование 

освещенности рабочей зоны»//Сост. Н.Ю. Елистратова.-Мариуполь: ПГТУ, 2013 г.-15с. 

14. Методические указания к выполнению лабораторной работы №78 «Исследование 

напряжения шага и прикосновения»//Сост. Н.Ю. Елистратова.-Мариуполь: ПГТУ, 2014 г.-16с. 

 

Інформаційні ресурси 

15. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

16. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

17. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

18. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, 

www.osvita.com. 

19. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/. 

20. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

21. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

 

ТЕОРІЯ СИСТЕМ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

 
Дисципліна «Теорія систем та системний аналіз » базується на курсах: «Дискретна математика», 

«Математична логіка та теорія алгоритмів», «Теорія ймовірностей», «Випадкові процеси», «Методи обчис-
лень», «Аналітична геометрія та лінійна алгебра», «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння», 
«Рівняння математичної фізики», «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Аналіз даних». 

Знання та уміння, одержані при вивченні дисципліни «Теорія систем та системний аналіз» будуть ви-
користані студентами при вивченні дисциплін, «Теорія керування», «Математичне моделювання», «Методи 
штучного інтелекту» та при виконанні дипломних і курсових робіт. 

Предметом курсу є основні характеристики системного аналізу та теорії систем, класифікації сис-
тем, . основні поняття структури систем, методи опису структур складних систем, завдання системного 

аналізу, імітаційне моделювання, аналіз та синтез в системних дослідженнях, системні аспекти оптиміза-

ційного моделювання, еволюційне моделювання, генетичні алгоритми, застосування нейронних мереж при 

побудові та аналізі систем. 
Мета викладання дисципліни: Набуття студентами знань, вмінь та навичок необхідних для фор-

мування системного мислення та розв’язання практичних задач аналізу та синтезу систем, ознайомлення з 

основами теорії систем та методологією системного аналізу, отримання студентами навичок опису 

та аналізу складних систем. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: о науковому та прикладному значенні теорії систем и системного аналізу, основні по-

няття та визначення теорії систем, структуру и загальні властивості систем, фактори впливу зов-

нішнього середовища, базові математичні методи, що застосовуються у системному аналізі; 

вміти: застосовувати методи та моделі теорії систем, реалізовувати інформаційний підхід до 

аналізу систем, здійснювати процес вибору об’єкту моделювання, його структуризацію та систе-

матизацію властивостей, будувати математичні моделі систем і обґрунтовано обирати методи сис-

темного аналізу, проводити аналіз і синтез структур систем. 

 

Модуль 1 

Тема 1-6: Основні характеристики системного аналізу та теорії систем. Класифікації систем. Сис-

тема і середовище. Функції, мета та цілі систем. Основні поняття структури систем. Функціону-

вання систем. 

Модуль 2 

Тема 7-17: Предмет та завдання системного аналізу. Математичне моделювання систем. Імітацій-

не моделювання. Системний аналіз організації. Системний аналіз ієрархій. Аналіз та синтез в сис-

темних дослідженнях. Методологічні аспекти моделювання із застосуванням системного підходу. 

Системні аспекти застосування стохастичного підходу для аналізу моделей “вхід-вихід”. Системні 

аспекти оптимізаційного моделювання. Застосування нейронних мереж при побудові та аналізі 

систем. 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.uamission.org/
http://www.uamission.org/


Рекомендована література 

Основна 

1.  Сурмин Ю. П. Теория систем и системный аналіз : учебное пособие / Ю. П. Сурмин. - К.: 

МАУП, 2003.- 368 с. 

2.  Гліненко Л. К. Основи моделювання технічних систем : навчальний посібник / Л. К. 

Гліненко, О. Г. Сухоносов. - Львів: Бескид Біт, 2003.-176 с. 

3. Заболотский В. П. Математические модели в управлении : учебное пособие / В. П. Забо-

лотский, А. А. Овдеенко, А. Г. Степанов. -  СПб.: СПбГУАП, 2001.- 196 с. 

4. Новосельцев В. И. Теоретические основы системного анализа. / В. И. Новосельцев, Б. В. 
Тарасов, В. К. Голиков, Б. Е. Демин.- М:Майор, 2006.- 592 с. 

5. Горбань О. М. Основи теорії систем і системного аналізу: навчальний посібник / О. М. 

Горбань, В. Є. Бахрушин. – Запоріжжя : ГУЗІДМУ, 2004.-204 с. 

 

Додаткова 
6. Романов В. Н. Системный анализ для инженеров / В. Н. Романов. - СПб:СЗГЗТУ.-2006.-

186 с. 
7. Кобелев Н. Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем : 

учебное пособие / Н. Б. Кобелев.-М.: Дело, 2003.- 336 с. 
8. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий : пер. с англ. / Т. Саати. - М.: Радио 

и связь, 1993.-275 с. 
Методичне забезпечення 

9. Воротнікова З.Є. Теорія систем та системний аналіз. Конспект лекцій. – Маріуполь, 

ПДТУ, 2011. 

10. Воротнікова З.Є. Теорія систем та системний аналіз. Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт. – Маріуполь, ПДТУ, 2011. 

11. Воротнікова З.Є. Теорія систем та системний аналіз. Методичні вказівки до самостійної 

роботи. – Маріуполь, ПДТУ, 2011. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Освітній портал «Системний аналіз» [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : 

http://victor-safronov.narod.ru/  
2. Офиційний сайт міждународної науково-практичної конференції «Системный анализ в 

проектировании и управлении» [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : http://tsisa.ru/ 
3. Офіційний сайт CPNTools [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : 

http://cpntools.org/ 

4. Библиотека Михаила Грачева.  Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем 

и результатов [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : 

http://grachev62.narod.ru/bertalanffy/bertalanffy_2.html 

5. Інформаційний портал BPWin [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : 

http://bpwin.ucoz.ru/ 

 

http://victor-safronov.narod.ru/
http://tsisa.ru/
http://cpntools.org/
http://grachev62.narod.ru/bertalanffy/bertalanffy_2.html
http://bpwin.ucoz.ru/


Додаток В 

 

ПРАВОЗНАВСТВО 

 

Дисципліна «Правознавство»  дає студентам основи знань з теорії держави і права, ознайо-
мить їх з конституційним ладом нашої країни й чинним законодавством. 

Предметом курсу є основні положення конституційного права України; загальні засади ад-

міністративного, цивільного, сімейного права України. 

Мета викладання дисципліни – формування знань і умінь, необхідних для визначення осно-
вних точок зору сучасної юридичної думки про виникнення держави і права та основних понять 

систем права; допомога знаходження рішень, що відповідають його вимогам; ознайомлення з по-

рядком вирішення правових задач та  місцем і роллю права в урегулюванні різноманітних суспі-
льних відносин.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні поняття курсу і вільно ними оперувати, зміст розділів навчальної програми, 

вміти використовувати отриманні знання у своїй професійній діяльності; 

вміти: вирішувати ситуаційні задачі із застосуванням нормативно-правових актів, правильно 

кваліфікувати правовідносини, для успішного вивчення дисципліни потрібно ознайомитись з пер-

шоджерелами права тобто основними нормативно-правовими актами. 

 

Модуль 1 

Тема 1-7: Загальна характеристика держави та права. Основні положення конституційного права 

України. Загальні засади адміністративного права України. Загальна характеристика кримінально-

го права України. Загальні засади цивільного права України. Загальні засади сімейного права 

України. Трудове право України. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Правознавство: підручник / А.І.Борлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко [та ін.. – 

К.:Всеукраїнська асоціація видавців, 2008.  

2.  Основи правознавства: навчальний посібник / Мін. освіти і науки України, Мін. 

внутрішніх справ України, Юридична академія ; ред. О.В. Негодченко. - К. : Центр навчальної 

літератури, 2005. - 415 с. 

3. Уголовное право Украины: общая и Особенная части : учебник для вузов / ред. Е.Л. 

Стрельцов. - 3-е изд. - Харьков : Одиссей, 2007. - 719 с 

4. Сімейне право України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. 

В. Апопій. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 359 с 

5. Трудове право України: академічний курс : Підручник для вузів / П.Д. Пилипенко, В.Я. 

Бурак, З.Я. Козак та ін. - К. : Видавничій Дім "Ін Юре", 2004. - 534 с. 
 

Додаткова 
6. Правознавство: навчальний посібник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.П. Пасту-

хов и др; Ред. В.Г. Гончаренко ; Міністерство освіти і науки України, Академія адвокатури Украї-
ни. - К. : УІПЦ, 2002. - 385 с 

7. Правознавство: підручник / А.І. Берлач [та ін.] ; Мін. освіти і науки України, Київський 
національний ун-т внутрішніх справ. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців : Правова єдність, 
2008. - 790 с. 

8. Административное право Украины: учебник : пер. с укр. / ред. С.В. Кивалов. - Харьков : 
Одиссей, 2004. - 880 с. 

9. Кримінальне право України: особлива частина : Курс лекций для вузів / В.О. Навроцький. 
- К. : Знання, 2000. - 771 с. 

10. Цивільне право України: (в запитаннях та відповідях) : навч. посібник / Є.О. Харітонов, 
О.І. Харітонова, А.І. Дрішлюк и др.; ред. Є.О. Харитонов. - Харків : Одісей, 2005. - 575 с. 

 



Методичне забезпечення 

11. Робоча програма щодо вивчення дисципліни, Маріуполь, 2014 рік, 20 с., укладач                    

Бондаренко О.О.; 

12. Конспект лекцій з курсу «Правознавство» для денної та заочної форми навчання,                     
Маріуполь, 2013 рік, 140 с., укладач Бондаренко О.О. 

13.  Правознавство: методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Правознавство» для 

студентів всіх спеціальностей денної форми навчання/ укл. О.О.Бондаренко. -  Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2014. -  65 с. 

 

ФІЗИКА 

Дисципліна «Фізика» – це наука про найбільш прості і загальні форми руху матерії. Вона 

відноситься до природничих наук, задачею яких є вивчення основних законів природи. Фізика є 

базовою дисципліною для більшості загально інженерних і спеціальних дисциплін. 

Предметом курсу є міцний фундамент усього природознавства; методи фізичної науки до-

зволили забезпечити могутній прогрес у розвитку інших природничих наук: біології, хімії, астро-

номії, геології й інших. 

Мета викладання дисципліни: навчити студентів розуміти основні закони механіки, моле-

кулярної фізики, електродинаміки, оптики, атомної і ядерної фізики, фізики твердого тіла і вико-

ристовувати їх у своїй спеціальності, використовувати методи теоретичного й експериментального 

дослідження фізичних явищ з метою їхнього якісного і кількісного аналізу, розпізнавати фізичні 

вища і закони у технологічних процесах. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні теоретичні положення фізики і методи фізичного дослідження, основні фізи-

чні закони класичної і сучасної фізики; 

вміти: застосовувати фізичні принципи в тих областях техніки, де вони спеціалізуються, від-

творювати і математично формулювати фізичні закони з метою їх застосування до розв’язку фізи-

чних і технічних задач, вміти аналізувати фізичні явища в природі, вміти орієнтуватися в потоці 

наукової і технічної інформації. 

Модуль 1 

Тема 1-3: Вступ. Фізичні основи механіки. Коливання та хвилі. 

Модуль 2 

Тема 4-5: Молекулярна фізика та термодинаміка. Електростатика. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Савельев И.В. Курс физики, т. 1-3. -М.: Гл. ред. Физ.-мат. лит., 1989. 

2.  Трофимова Т.И. Курс физики, -М.: Высшая школа,1990.-422с. 

3. Геворкян Р.Г.  Курс физки: Учеб.пособие.-М.:Высш.школа,1997.-656с. 

4. Волькенштейн В.С. Сборник задач по об щему курсу физики. - М., Высш. школа, 1985. 

5. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. - М., Высш. школа, 1981. 
 

Додаткова 

6. Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1977. 
7. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М.: Высшая школа, 1978. 
8. Физический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986. 

 

Методичне забезпечення 

9. Методические указания к проведению практических занятий и организации самостоя-

тельной работы по физике (для курса, рассчитанного на 358  часов) / Сост.: Е.В.Цветкова, 

В.И.Федун.-Мариуполь:ПГТУ, 2005 - 34с. 



10. Методическое пособие по самостоятельному изучению курса физики / Сост. 

Е.В.Цветкова.- Мариуполь: ПГТУ,2015-65с. 

11.  Цветкова Е.В. Сборник заданий УИРС с опорными конспектами по курсу физики./ Е.В. 

Цветкова - Мариуполь: ПГТУ, 2013. -112с. 

Інформаційні ресурси 

12. Справочные материалы на сайте  http://www.all-fizika.com/ 

13. Справочные материалы на сайте http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

14. Справочные материалы на сайте http://www.femto.com.ua/index1.html 

 

ПСИХОЛОГІЯ 

 

 «Психологія» – це дисципліна, яка формує у студентів нові предметну та комунікативну 

компетентності, які дозволяють розуміти поведінку людей та надавати професійні послуги з вра-

хуванням їх потреб, станів, вікових особливостей. 

Предметом курсу є вивчення теоретичних та практичних основ загальної. когнітивної пси-

хології, психології особистості, психології діяльності та спілкування. 

Мета викладання дисципліни: створення цілісної системи наукових уявлень про психічні 

явища, зокрема загальні  закономірності, механізми становлення, функціонування та розвитку 

психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень особистості, формування  

вмінь застосовувати знання з психології в життєдіяльності, становлення особистісних та комуніка-

тивних компетенцій для ефективної професійної діяльності. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: понятійний апарат психології, психологічні характеристики та закономірності функ-

ціонування психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень особистості, концеп-

ції та фактори формування особистості, психологічні теорії діяльності та спілкування, їх основні 

компоненти; 

вміти: застосовувати категоріальний апарат психології в системі професійного навчання і 

практичної діяльності, усвідомлювати власну психічну сферу, аналізувати різноманітні види дія-

льності, застосовувати набуті психологічні знання на практиці. 

Модуль 1 

Тема 1-5: Теоретико-методологічні основи психології. Когнітивна підструктура особистості. Ос-

нови психології особистості. Емоційно-вольова сфера особистості в її життєдіяльності. Психологія 

діяльності та спілкування. 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Вітенко І.С. Основи психології. Основи педагогіки: навч.-метод. посіб. для студ. 

/І.С.Вітенко, А.С.Борисюк, Т.І. Вітенко. – Чернігів: Книги – ХХІ, 2006. – 200с. 

2.  Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименка. навч.посіб. для студ. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 272 с. 

3. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С.Корольчук, 

В.М. Крайнюк, В.М. Марченко – К.: Ніка-Центр.2009.-320 с. 

4. Любчук О.К.Психологія: теорія і практика (робочий зошит з курсу): навчальний посібник 

/О.К.Любчук, В.Є.Луньов. – Донецьк: «Східний видавничий дім», 2014. – 250 с. 
 

Додаткова 

5. Аминов И.И. Психология делового общения / И.И. Аминов. – М.: Омега-Л, 2006. – 304 с. 
6. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. / І.Д. Бех– 

1997. - № 1(14). – С. 124-129. 
7. Вітенко І.С. Основи психології. Основи педагогіки: навч.-метод. посіб. / І.С. Вітенко, А.С. 

Борисюк, Т.І. Вітенко. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200с. 

http://www.all-fizika.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.femto.com.ua/index1.html


8. Методичні рекомендації до самостійної роботи над курсом «Загальна психологія» (для 
студентів усіх спеціальностей) / Укладач О.К. Любчук. – Донецьк: ДонДАУ, 2001. 

 

Методичне забезпечення 

9. Любчук О. К. Психологія [Електронний ресурс] : курс лекцій по курсу «Психологія» для 
студентів напрямку підготовки 6.130102 «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання / О. 

К. Любчук. – Маріуполь : ПГТУ, 2016. – 74 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9349. 

10. Лановенко О. А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : конспект лекций по 
дисциплине «Психология и педагогика» для студентов технических, гуманитарных и экономиче-

ских специальностей / О. А. Лановенко. – Мариуполь : ПГТУ, 2010. – 63 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1759. 

11. Кавчук П. Н. Психология [Электронный ресурс] : конспект лекций по общеобразова-
тельному курсу для студентов всех специальностей / П. Н. Кавчук. – Мариуполь : ПГТУ, 2012. – 

72 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1754. 

 

Інформаційні ресурси 

12. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Офіційний сайт. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua  

 

СОЦІОЛОГІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

Програма курсу «Соціологія та політологія» базується на отриманих студентами знаннях з 

філософії, економічної теорії, психології та інших загальноосвітніх дисциплін, що передбачені на-

вчальним планом.  

Предметом курсу є вивчення теорії політики та формування навичок її практичного засто-

сування. 

Мета викладання дисципліни: придбання студентами комплексу знань з формування та фу-

нкціонування політичної влади у суспільстві, організації та діяльності політичних партій, суспіль-

них організацій, політичної поведінки соціальних груп та окремих особистостей  в політичній 

сфері суспільства. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: об’єкт, предмет і метод політичної науки взагалі і української зокрема, чітко оперува-

ти і володіти її понятійно-категоріальним апаратом, концепції основних світових політичних шкіл 

та напрямків, політичні теорії української наукової думки, механізми дії законів політичної сфери 

в умовах трансформації суспільних відносин, мати уявлення про сутність політичного життя, по-

літичних відносин і процесів, про суб’єкт і об’єкт політики, знати права людини і громадянина, 

суть і значення політичних систем і режимів у житті держави і суспільства; 

вміти: визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного 

знання, їх роль і функції в підготовці політичних рішень, в забезпеченні умов особистого внеску 

до суспільно-політичного життя, аналізувати політичні процеси, що відбуваються в Україні та по-

за її межами, застосовувати набуті політичні знання в своїй професійній, громадській діяльності. 

 

Модуль 1 

Тема 1-4: Предмет, методи і функції політології. Політика як соціальне явище. : Політика як сус-

пільне явище. Влада як суспільне явище. Політична система сучасного суспільства. Політичний 

курс та політичний режим. Політичні партії та партійні системи. 

 

 

 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9349
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1759
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1754
http://www.nbuv.gov.ua/


Рекомендована література 

Основна 

1.  Безродний Є. Ф. Історія політичних вчень : навчальний посібник / Є. Ф. Безродний, О. Ш. 

Уткін. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 430 с. 

2.  Мухаев Р. Т. Политология: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – Изд-е 2-е. – М. : «Изда-

тельство ПРИОР», 2001. – 430 с. 

3. Політологія : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. М. Кузь, В. 

І. Вихрова, Жеребятнікова, Н. О. Карась. – 2-ге вид. випр. і допр. – Х. : ВД «Інжек», 2007. 

4. Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник для студентов высших учебных заведе-
ний / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. – 3-е издание перераб. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 

447с. 
 

Додаткова 
5. Моисеев Н. Н. Размышления о современной политологии / Н. Н. Моисеев. – М., 2000. – 

212 с. 
6. Шматко Н. А. Феномен публичной политики / Н. А. Шматко // СОЦИС. – 2001. – № 7. – 

С.106-112. 
7. Боришполец К. П. Методы политических исследований : Учебное пособие / К. П. Бориш-

полец. - М. : Аспект пресс, 2010. – 229 с. 
8. Макорта Г.А. Политология в вопросах и ответах: учеб. Пособие / Г. А.Макорта. – М. : ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 194 с. 
 

Методичне забезпечення 

9. Политология [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов технических специ-
альностей / сост. Л. М. Овчарова. – Мариуполь: ПГТУ, 2012. – 104 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1768 

10. Политология [Электронный ресурс] : методические рекомендации к самостоятельной 

работе по курсу «Политология» для студентов технических специальностей, уровень подготовки 

«Бакалавр» / сост. Л. М. Овчарова. – Мариуполь : ПГТУ, 2011. – 14 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2061 

 

Інформаційні ресурси 

11. Державна служба статистики України : офіційний сайт державного комітету статистики 

України [Електронний ресурс] : [сайт]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

12. Официальный сайт Европейского Союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://europa.eu/ 

13. Верховна Рада України : офиційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http: // www.rada.gov.ua/ 

 

ДИФЕРЕНЦІЙНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ТЕНЗОРНИЙ АНАЛІЗ 

 

Диференціальна геометрія та тензорний аналіз як наукова дисципліна, носить норматив-

ний характер, базується на попередньо вивчених студентами курсів аналітичної геометрії, алгебри, 

математичного аналізу та є основою для вивчення таких дисциплін як «Диференціальні рівняння», 

«Фізика», «Математичне моделювання», «Комп’ютерна геометрія». 

Предметом курсу є криві, поверхні, топологічний простір, многовид, тензорне поле. Ме-

тою викладення дисципліни «Диференціальна геометрія та тензорний аналіз» є формування базо-

вих знань з дослідження геометричних та топологічних властивостей кривих, поверхонь, многови-

дів за допомогою методів диференціального числення. 

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 диференціальної 

геометрії та тензорного аналізу. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1768
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://europa.eu/
http://http:%20/%20www.rada.gov.ua/


В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: основні поняття диференціальної геометрії, зокрема: крива, поверхня, топологічний 

простір, гомеоморфізм, тригранник Френе, кривина, скрут, перша і друга квадратичні форми пове-

рхні, повна та середня кривини, геодезичні лінії, тензорне поле. 

вміти: задавати криву та поверхню різними способами, застосовувати першу та другу квад-

ратичні форми поверхні при розв’язуванні задач, обчислювати кривину, скрут кривої, повну та се-

редню кривини поверхні, знаходити елементи тригранника Френе, використовувати топологічні 

поняття та методи, обчислювати коваріантну похідну. 

 

Модуль 1 

Теми 1-5: Елементи векторного аналізу. Поняття кривої. Дотична до кривої. Натуральний параметр. 

Тригранник Френе просторової кривої. Кривина і скрут кривої. Натуральні рівняння просторової 

кривої. Геометричний зміст кривини і скруту. 
 

Модуль 2 

Теми 6-8: Плоскі криві. Звичайні та особливі точки. Еволюта. Евольвенти плоских кривих. Доти-

кання плоских кривих. Стичне коло. Обвідна однопараметричної сім’ї плоских кривих. 

 

Модуль 3 

Теми 9-10: Задання поверхні. Дотична площина і нормаль до поверхні. Перша та друга квадратич-

ні форми. Внутрішня геометрія поверхні. Деріваційні рівняння поверхні. 

 

Модуль 4 

Теми 11-13: Кривина похилих та нормальних перерізів поверхні. Асимптотичні лінії. Спряжені на-

прями, спряжені сітки. Головні напрями. Визначення ліній кривини. Геодезичні лінії, їх геометри-

чний зміст. Повна та середня кривини. Класифікація точок поверхні за допомогою повної та сере-

дньої кривини. Геодезичні лінії та геодезичні кривини. 

 

Модуль 5 

Тема 14-16: Координатне, інваріантне та лінійне означення тензорів. Вектор, диференціал, біліній-

на форма. Лінійні комбінації, перестановка індексів, згортка, тензорний добуток, опускання та пі-

дняття індексів, симетрування та альтернація. Коваріантне диференціювання. Паралельний пере-

нос. Тензор кривини. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Победря Б. Е. Лекции по тензорному анализу. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 263 c. 

2. Погорелов А. В. Дифференциальная геометрия. – М.: Наука, 1974 . – 176 c. 

3. Позняк Э.Г., Шикин Е.В. Дифференциальная геометрия: Первое знакомство / Э.Г. Позняк, 

Е.В. Шикин. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 384 с. 

4. Дифференциальная геометрия, топология, тензорній анализ: Сб. задач / Н.И. Кованцов и 
др. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Выща шк., 1989. – 398 с. 

 

Додаткова 

5. Пришляк О.О. Диференціальна геометрія: Курс лекцій. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр "Київський університет", 2004. – 68 с. 

6. Феденко А.С. Сборник задач по дифференциальной геометрии. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Наука, 1979. – 273 с. 

 

 

 



Методичне забезпечення 

7. Диференціальна геометрія кривих та поверхонь: Навчально-методичний посібник до інди-

відуальної та самостійної роботи для студентів II курсу математичного факультету / І.Г. Величко, 

М.О. Гургєнідзе, П.Г. Стєганцева. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 76с. 

8. Практикум з Диференціальної геометрії /В.Ф. Баранник, О.А.Тилищак. – Ужгород: Ужго-

род. нац. ун-т, 2004. – 58с.  

 

Інформаційні ресурси 

9.   ИНТУИТ : национальный открытый университет [Електронний ресурс] : [Сайт] // ПРАК-
ТИКУМ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ: КУРС ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТА ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ / А.О. Иванов, Д.П. Ильютко, Г.В. Носовский, А.А. Тужилин, 

А.Т. Фоменко; НОУ «ИНТУИТ». – Режим доступу: http://www.intuit.ru/studies/courses/645/501/info 

10. Шарипов Р.А. Курс дифференциальной геометрии: учебное пособие для вузов. – Уфа: 

Издание Башкирского университета, 1996. – 211 с. [Електронний ресурс] / Режим доступа: 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/sharipov_dg_1996ru.pdf 

11. Шарипов Р.А. Быстрое введение в тензорный анализ: Конспекты к лекциям. Свободно 

распространяются в сети Интернет, 2004. – 50 с. [Електронний ресурс] / Режим доступа: 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Sharipov2004ru.pdf 

12. Каталог навчально – методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» [Електронний ресурс] /  Ре-

жим доступу: http://mo.pstu.edu/ 

 

СИСТЕМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ 

 

Дисципліна «Системи комп’ютерної алгебри» є вибірковою, матеріал дисципліни базується 

на знаннях, одержаних фахівцями при вивченні дисциплін: «Математичний аналіз», «Алгебра і 

геометрія», «Диференційні рівняння». Використовується при вивченні всіх подальшіх математич-

них курсів. 

Предметом курсу є символьні операції з дисциплін математичного аналізу, лінійної 

алгебри, диференціальних рівнянь, методів обчислень, аналітичної геометрії. Крім того, у курсі 

вивчаються методи представлення в комп’ютері математичних об’єктів (чисел, поліномів, 

раціональних функцій тощо).  

Метою викладення дисципліни є оволодіння методами комп’ютерної алгебри, які є 

найсучаснішим засобом розв’язування математичних задач, і набуння практичних навичок 

проведення символьних обчислень. 

Вивчення цієї дисципліни дасть змогу студентам зрозуміти та засвоїти сучасні методи 

розробки чисельних і символьних алгоритмів, а також стане підґрунтям для самостійного 

розв’язування математичних задач. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: особливості символьних обчислень як методології точного вирішення обчислюваль-

них завдань; тенденції і перспективи розвитку інструментальних засобів комп'ютерної алгебри; 

визначення основних понять абстрактної і комп'ютерної алгебри; засвоїти алгоритми символьних 

перетворень, алгоритми вирішення математичних і обчислювальних задач за допомогою символь-

них обчислень; 

вміти вирішувати математичні та обчислювальні завдання за допомогою пакетів Mathcad і 

Mathematica; будувати моделі завдань, використовуючи парадигму комп'ютерної алгебри. 

 

Модуль 1 

Теми 1-7: Основні поняття комп’ютерної алгебри. Робота з цілими та дійсними числами, з поліно-

мами. Алгебраїчні перетворення виразів, розв’язання рівнянь та нерівностей. Задачі математично-

го аналізу. Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь. Відображення графічних об’єктів. 

Дослідження задач лінійної алгебри. 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/645/501/info
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/sharipov_dg_1996ru.pdf
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Sharipov2004ru.pdf
http://mo.pstu.edu/


Рекомендована література 

 

Основна  

1. Дьяконов В.П. Mathematica 5.1/5.2/6. Программирование и математические вычисления. – 

М.: ДМКПресс, 2008. – 576 с. 

2. В.Ф. Очков. Mathcad 14 для студентов и инженеров: русская версия",СПб.: BHV, 2009. 

3. Климов Д. М., Руденко В. М. Методы компьютерной алгебры в задачах механики. — М.: 

Наука, 1989. — 256 с. 

4. Компьютерная алгебра и символьные вычисления / Под ред. Б. Бухбергера. — М.: Мир, 

1986. — 392 с. 

 

Додаткова 

5. Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова. Решение задач вычислительной математики в пакетах 
Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. М: НТ Пресс, 2006, 496с 

 

Інформаційні ресурси 

6. Mathcad Application Server - www.mathcad.com/server Материал из Википедии - 

http://ru.wikipedia.org/ 

7. Образовательный информационный ресурс SMIIT - 

http://minecraftpv.myftp.org/it/main.php?t=tables/table1.php 

8. Страница официального сайта фирмы Wolfram Research - 

http://www.wolfram.com/solutions/ 

9. Половко А.М. Mathematica для студента -http://www.e-

reading.org.ua/bookreader.php/131467/Polovko_-_Mathematica_dlya_studenta.pdf 

 

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ   

 

Дисципліна «Комп'ютерні мережі» надає студентам інформаціїю про основні елементи 

комп’ютерних мереж, а саме: структуру та протоколи TCP/IP протокольного стеку; основні 

мережеві пристрої (репітери, комутатори, маршрутизатори); основні мережеві середовища 

передавання даних; топології побудови локальних мереж. 

Предметом курсу є схеми логічної адресації комп’ютерних мереж, сучасні технології 

оптимізації використання адрес ІРv4, знання з основ статичної та динамічної маршрутизації, 

розгалужена структура розв’язування доменних імен DNS та її використання у глобальній мережі. 

Метою викладення дисципліни  є надання фахівцю необхідних теоретичних і практичних 

знань в області проектування інформаційних мереж різного класу, використання мережного 

устаткування для структуризації і побудови комп'ютерних мереж на різні географічні відстані, 

використання існуючого програмного забезпечення для обслуговування мережного обміну 

інформацією, забезпечення безпеки комп'ютерних мереж. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: класифікацію інформаційних мереж по масштабу і наявності сервера; мережні конце-

пції і міжнародні стандарти на проектування комп'ютерних мереж; принципи передачі повідом-

лень по комп'ютерних мережах; види і призначень комунікаційного устаткування для побудови і 

структуризації комп'ютерних мереж; мережні топології при проектуванні комп'ютерної мережі; 

принципи роботи комп'ютерних мереж на базі протоколу TCP/IP; принципи надання локальні ре-

сурсів у спільне використання комп'ютерами мережі; принципи побудови програмного забезпе-

чення для взаємодії клієнтів і серверів комп'ютерної мережі; 

вміти: класифікувати комп'ютерні мережі по масштабу і наявності сервера; проектувати 

комп'ютерні мережі по заданій специфікації; підбирати необхідні матеріали й устаткування для 

побудови комп'ютерної мережі заданого класу; обґрунтовувати вибір мережної топології і необ-

хідного устаткування; організовувати спільний доступ до локальних ресурсів комп'ютерів мережі; 

керувати системою безпеки комп'ютерної мережі в цілому й окремих компонентів мережі зокрема. 

http://www.mathcad.com/server
http://ru.wikipedia.org/
http://www.wolfram.com/solutions/
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/131467/Polovko_-_Mathematica_dlya_studenta.pdf
http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/131467/Polovko_-_Mathematica_dlya_studenta.pdf


  

Модуль 1 

Теми 1-5: Базова термінологія. Методи рішення задачі розподілу ресурсів. Види мережних 

комунікацій. Мережне обладнання. Мережні топології.  

 

Модуль 2 

Теми 6-8: Проект IEEE 802. Стандартні локальні мережі. Технології глобального мережного 

зв’язку.  

. 

Модуль 3 

Теми 9-12: Адресація в IP-мережі. Протокол міжмережної взаємодії IP. Транспортні протоколи 

стеку. Протоколи керування та маршрутизації.  

 

Модуль 4 

Теми 13-14: Персонал комп'ютерних мереж. Основи мережної документації.  

 

Модуль 4 

Теми 15-21: Архітектура служби каталогів Active Directory. Проектування доменів і розгортання 

Active. Керування загальними дисковими ресурсами. Керування обліковими записами 

користувачів. Об'єкти групової політики. Базові серверні служби Windows. Використання 

механізмів маршрутизації . 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Титтел Э., Хадсон К., Стюарт Дж.М. Networking Essentials. Сертифицированный экзамен – 

экстерном. – СПб.: «Питер», 1999. – 384 с.: ил. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 
Учебник для ВУЗов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.: ил. 

3. Барановская Т.П. Архитектура компьютерных систем и сетей: Учеб. пособие /Т.П. Бара-
новская, В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин; Под ред. В.И. Лойко. – М.: Финансы и стати-

стика, 2003. – 256 с.: ил. 

4. Заика А. Компьютерные сети /А. Заика. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 436 с. 

5. Пролетарский А. В., Баскаков И. В., Чирков Д. Н. Беспроводные сети Wi-Fi. – М.: Виль-

ямс, 2007. – 216 с. 

6. Анкудинов Г.И., Анкудинов И.Г., Стрижаченко А.И. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Ар-

хитектура и сетевые технологии: Учеб. пособие.– СПб.: СЗТУ, 2006. – 182 с. 

 

Додаткова 

7. Снейдер Й. Эффективное программирование TCP/IP. Библиотека программиста. – СПб.: 

Питер, 2002. – 320 с.: ил. 

8. Бигелоу С. Сети: поиск неисправностей, поддержка и восстановление: Пер. с англ. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1200 с. 

9. Андреев А.Г. и др. Microsoft Windows 2000 Server. Русская версия. /Под общ. ред. А.Н. 

Чекмарева и Д.Б. Вишнякова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 960 с.: ил. 

10. Митчелл К. Керман. Программирование и отладка в Delphi. Учебный курс – М.: Виль-

ямс, 2003. – 672 с. 

11. Барановская Т.П. Архитектура компьютерных систем и сетей: Учеб. пособие /Т.П. Бара-
новская, В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин; Под ред. В.И. Лойко. – М.: Финансы и стати-

стика, 2003. – 256 с.: ил. 

 

 



Методичне забезпечення 

12. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Компьютер-

ные сети» для студентов специальности 6.050101 – «Компьютерные науки» /Составил С.В. Алё-

шин – Мариуполь: ПГТУ, 2012. – 120 с. 

13. Методическое пособие к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Компью-

терные сети» для студентов специальности 6.050101 – «Компьютерные науки» /Составил С.В. 

Алёшин – Мариуполь: ПГТУ, 2012. – 12 с. 

14. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Админист-

рирование компьютерных сетей» для студентов специальности 6.080201 – «Информатика». В 2-х 

ч. Ч. 2. Администрирование серверной системы. /Составил С.В. Алешин – Мариуполь: ПГТУ, 

2009. – 69 с. 

15. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Администри-

рование компьютерных сетей» для студентов специальности 6.080201 – «Информатика». 

/Составили С.В. Алешин, В.В. Матвиенко. – Мариуполь: ПГТУ, 2009. – 32 с. 

 

Інформаційні ресурси 

16. Электронный учебник по курсу «Информационные сети» [Электронный ресурс] – Режим 

доступу: http://itmu.vgta.vrn.ru/Posobija/ IS/index.htm 

17. Леонов В. Развертывание распределённых беспроводных сетей (WDS) в домашних усло-

виях [Электронный ресурс] – Режим доступу : http://citforum.ru/nets/wireless/wdm_home/ 

18. Карпов Г. Правила проектирования ЛВС рабочей группы стандартов 10Base-5/2/Т [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступу : http://citforum.ru/nets/articles/prjlbc.shtml 

19. Руководство по сетям Ethernet для начинающих [Электронный ресурс] – Режим доступу: 

http://citforum.ru/nets/ethernet/starter.shtml 

 

ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування» належить до циклу нормативних дис-

циплін професійної та практичної підготовки фахівців, базується на курсах «Теорія алгоритмів», 

«Алгоритмізація та програмування», які визначені учбовими планами підготовки фахівця і приз-

начена, щоб розробляти інформаційні системи і професійні додатки за допомогою технології об'є-

ктно-орієнтованого програмування. 

 Предметом курсу є необхідні знання щодо створення прикладень, за новітніми технологі-

ями аналізу і синтезу складних програмних систем з використанням методів об’єктно-

орієнтованого підходу, для розв`язання практичних, інженерних і наукових задач. 

Мета викладання дисципліни: набуття студентами теоретичних знань та практичних нави-

чок принципів об’єктно-орієнтованої декомпозиції складних об’єктів, розробки проектів та напи-

санні на їх основі ефективних програм з використанням всіх переваг об’єктно-орієнтованої пара-

дигми проектування та програмування. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: сучасні технології аналізу і синтезу складних програмних систем; сучасні тенденції 

розвитку методів програмування, мов програмування і концепцій представлення даних; основні 

етапи рішення задач на комп'ютерах при проектуванні і розробці складних систем; фундаменталь-

ні принципи об'єктно-орієнтованого програмування; прагматику і синтаксис мовних конструкцій 

для написання класів, використовування об'єктів; 

вміти: використовувати методи об'єктно-орієнтованого програмування в реальному програ-

мному середовищі; розробляти інформаційні системи і професійні додатки за допомогою техноло-

гії об'єктно-орієнтованого програмування; будувати моделі проблемних областей відповідно до 

потреб вирішуваних задач; реалізовувати алгоритми, підбираючи для цього відповідний інструме-

нтарій; використовувати концепції об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування прикладень. 

 

 



Модуль 1 

Тема 1-2: Поняття об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування та програмування. Об’єктна мо-

дель предметного середовища, принципи її побудови. Основи об’єктно-орієнтованого проектуван-

ня мовою UML. 

Модуль 2 

Тема 3-11: Технологія ООП. Абстрагування даних та інкапсуляція. Конструктори, деструктори 
класів. Перевантаження операцій та функцій. Статичні, константні члені класів, дружні функції та 

класи. Просте та множинне успадкування. Реалізація поліморфізму. Шаблони функцій і класів. 

Композиція та колекція об’єктів. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL, 2 изд. 

Пер. с англ.- Москва, "Вильямс", 2001. – 592 с.:ил. 

2.  Страуструп Б. Язык программирования С++ / Б. Страуструп. - М.: Бином, 2011. – 1136 с. 

3. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня / Т.А. Павловская. 
– СПб.: Питер, 2003. – 461 с. 

4. Грицюк Ю.І. Обєктно-орієнтоване програмування мовою С++: навчальний посібник / Ю.І. 

Грицюк, Т.Є. Рак. – Львів: Львівського ДУ БЖД, 2011. – 404 с. 

5. Марченко А.Л. "Основы программирования на C# 2.0" / А.Л. Марченко. – М.: Бином. Ла-

боратория знаний, 2009. – 553 с. 

 
Додаткова 

6. Паппас К. Visual C++6: Руководство разработчика. / К. Паппас, У. Мюррей – Киев: BHV, 
2000. – 436 с. 

7. Фейсон Т. Объектно-ориентированное программирование на Borland C++ 4.5 / Т. Фейсон: 
пер. с англ.– Киев: Диалектика, 1996. – 544 с. 

8. Айра П. Объектно-ориентированное программирование на С++. / П. Айра – М.: Бином, 
1999. – 328 с. 

 

Методичне забезпечення 

9. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Об’єктно-

орієнтоване програмування» для студентов специальности 6.050101 «Комп'ютерні науки» / Соста-

вил Д.С. Міроненко – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 96 с. 

10. Методическое пособие к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Об’єктно-

орієнтоване програмування» для студентов специальности 6.050101 «Комп'ютерні науки» 

/Составил Д.С. Міроненко – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 16 с. 

 

Інформаційні ресурси 

11. Материал из Википедии — свободной энциклопедии посвященный ООП                             

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Объектно-

ориентированное_программирование. 

12. Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in C++ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.brpreiss.com/books/opus4/. 

13. База знань Microsoft Developer Network (MSDN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://msdn.microsoft.com/ru-ru. 

14. Офіційний сайт компанії Microsoft щодо технологій WPF та Windows Forms [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://window-sclient.net. 

 

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Дисципліна «Основи економічної теорії» – це комплексне вивчення економічних відносин 

як форми суспільного виробництва, ґрунтовне пізнання проблеми ефективного використання сус-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Объектно-ориентированное
http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Объектно-ориентированное
http://www.brpreiss.com/books/opus4/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru
http://window-sclient.net/


пільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результа-

тів в задоволенні постійно зростаючих людських потреб. 

Предметом курсу є знання основ економічної теорії, аналіз економічних явищ і процесів, 

ґрунтовне пізнання проблеми ефективного використання виробничих ресурсів. 

Мета викладання дисципліни: володіти загальноекономічним інструментарієм, вміння про-

водити всебічний аналіз економічних явищ і процесів, а також приймати оптимальні рішення від-

повідно до загальних умов розвитку суспільства і конкретних обставин щодо технічного стану 

об’єктів господарювання у сучасних умовах розвитку є обов’язковою умовою для майбутніх спе-

ціалістів технічного профілю у їх подальшій інженерно-технічній діяльності. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: передумови та закономірності еволюції економічної науки, економічні концепції го-

ловних шкіл і напрямів  економічної думки, теоретичні і методологічні підходи у дослідженні 

економічних теорій, ; 

вміти: аналізувати економічні ситуації з позицій різних економічних концепцій, виявляти 

співвідношення між сучасними економічними теоріями та ідеологію суспільства; оцінювати вплив 

теорій на економічну політику різних країн, а також можливість їх використання в Україні. 

 

Модуль 1 

Тема 1-2: Предмет і методи пізнання економічної теорії. Власність та її економічна роль. 

Тема 3: Основні форми економічного розвитку. Товарна організація і її роль в еволюції суспільст-

ва. 

Тема 4-5: Сутність і структура господарського механізму. Ринок як форма організації суспільного 

виробництва. Підприємництво та підприємство. 

Тема 6-7: Конкуренція і монополія. Капітал. Виробничі фонди підприємства та їхній оборот. 

Тема 8-9: Трудові відносини і заробітна плата. Аграрні відносини та особливості їхнього розвитку 

у сучасних умовах. 

Тема 10-11: Відтворення та економічне зростання. Циклічні коливання в економіці і темпи її зрос-

тання 

Тема 12-13: Виробництво, розподіл і використання національного доходу. Фінансова і банківська 

системи. 

Тема 12-13: Закони розвитку світового господарства і міжнародні валютні відносини. Економічні 

аспекти глобальних проблем. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. Підручник.-К., Ніка-

Центр Ельга, 2000, с.527. 

2.  Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Мочерного С.В.-Тернопіль, 1993 – 688 с. 

3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект.- Підручник / За ред. Климко Г.Н. та 
Нестеренко В.П.-К.: Вища школа, 1994. – 559с. 

4. Основи економічної теорії: Посібник / За ред. Мочерного С.В.- К.: В. Ц. «Академія», 2001. 

– 472с. 

5. Основи економічної теорії: політекономічний аспект.- Підручник / За ред. Климко Г.Н. та 
Нестеренко В.П.-К.: Вища школа, 1994. 

 

Додаткова 

6. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 
2006. 631 с. 

7. Завдання для самостійної роботи по основам економічної теорії / Укладач: О. М. Анісімо-
ва, М. В., М. В. Макаренко. – Маріуполь: ПДТУ, 2007 – 64 с. 

8. Учебник по основам экономической теории / В.Д.Камаев и др..-М.: 1995. 



 

Методичне забезпечення 

9. Г.Ф.Таранец, Л.И.Тертычная, О.Н.Анисимова. Конспект лекций по курсу: «Основы эко-
номической теории». Учебное пособие. 1часть. Мариуполь: ПГТУ, 2002.- 144 с. 

10. Г.Ф.Таранец, Л.И.Тертычная, О.Н.Анисимова. Конспект лекций по курсу: «Основы эко-
номической теории». Учебное пособие. 2 часть. Мариуполь: ПГТУ, 2002.- 137 с. 

11.  Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання 

практичних занять з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів технічних 

спеціальностей всіх форм навчання / сост.: Л. Г. Капранова, С. О. Білоус-Сергєєва. – Маріуполь : 

ПДТУ, 2014. – 29 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/793 

 

Інформаційні ресурси 

12. Державна служба статистики України : офіційний сайт державного комітету статистики 
України [Електронний ресурс] : [Сайт]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

13. Міністерство фінансів України : офиційний сайт Міністерства фінансів [Електронний ре-

сурс] : [Сайт]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/ 

 

ТЕОРІЯ ФУНКЦІЇ КОМПЛЕСНОЇ ЗМІННОЇ 

 

Дисципліна відноситься до вибіркової частини професійного циклу і є логічним і змістов-

но-методичним продовженням дисципліни «Математичний аналіз», вимагає знань, умінь і готов-

ностей цієї дисципліни в повному обсязі, а також використовує знання дисципліни «Алгебра і ге-

ометрія». 

Освоєння даної дисципліни необхідно як попереднє для спеціальних дисциплін. 

Предметом курсу «ТФКЗ» є аналітичні функції комплексного змінного та їх властивості. 

Метою викладення  дисципліни «ТФКЗ» є ознайомлення студентів з основними ідеями та 

апаратом теорії функції комплексної змінної, що дає можливість аналізувати та моделювати уст-

рої, процеси та явища в галузях майбутньої діяльності студентів як фахівців 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: поняття комплексного числа, комплексної площини, функції комплексної змінної, 

похідної та інтегралу від функції комплексної змінної, конформного відображення, властивості 

аналітичних функцій; 

вміти: досліджувати функції комплексної змінної на неперервність, диференційованість, 

аналітичність; здійснювати диференціювання та інтегрування функцій комплексної змінної; розк-

ладати аналітичні функції у ряд Лорана; знаходити особливі точки аналітичних функцій; обчис-

лювати лишки та застосовувати теорію лишків для обчислення інтегралів. 

Модуль 1 

 Теми 1-9: Комплексна площина. Функції комплексної змінної. Інтеграл від функції комплексної 

змінної. Ряди функцій комплексної змінної. Ізольовані особливі точки аналітичних функцій. Лиш-

ки. Обчислення інтегралів. Аналітичне продовження. Основні принципи теорії конформного 

відображення. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 
1. Привалов  И.И.  Введение  в  теорию  функций  комплексного  переменного.-М.: Наука, 

1977  

2. Лаврентьев  М.А.  Шабат  В.В.  Методы  теории  функций  комплексного переменного.-

М.: Наука, 1973  

3. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л, Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций ком-
плексного переменного.-М.: Наука, 1970  

  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/


Додаткова 

4. Бицадзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного.  
5. Евграфов М.А. Аналитические функции.-М.: Наука, 1965  

6. Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций  

7. Свешников А.Т., Тихонов А.Н Теория функций комплексного переменного.-М.: Наука, 

1979  

Методичне забезпечення 

8. Литвин Н. В. Теория функций комплексного переменного [Электронный ресурс] : кон-
спект лекций по курсу «Теория функций комплексного переменного» для студентов специально-

сти 6.040301 «Прикладная математика» / Н. В. Литвин, С. П. Десятский. – Мариуполь : ПГТУ, 

2011. – 72 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2395 

9. Теория функций комплексной переменной [Электронный ресурс] : методические указания 
по самостоятельному изучению курса «Теория функций комплексной переменной» для студентов 

направления подготовки 6.040301 «Прикладная математика» дневной формы обучения / сост. 

С. П. Десятский. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 23 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2971 

Інформаційні ресурси 

10. http://www.exponenta.ru – освітній математичний сайт. 

11. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"– 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.12.55. 

12. Учебные материалы для студентов МехМата МГУ-http://dmvn.mexmat.ru/calculus.php 

  

МЕТОДИ КОМПЮТЕРНОЇ ІМІТАЦІЇ 

 

Дисципліна «Методи комп’ютерної імітації» сприяє формуванню наукового рівня інженер-

ного мислення майбутнього фахівця, містить в собі теоретичну базу, яка необхідна при засвоєнні 

прикладних питань комп’ютерної імітації та вирішуванні конкретних задач в галузі візуалізації 

структур даних. 

Предметом курсу є методи комп’ютерної імітації з використанням пакетів RealFlow та 

Blender, теоретичних основ методу гідродинаміки згладжених частинок. 

Мета викладання дисципліни: вивчення методів комп’ютерної імітації руху та взаємодії рі-

дин, газів, твердих та м’яких тіл. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: метод  гідродинаміки згладжених частинок для імітації динаміки рідин та газів; влас-

тивості та можливості пакетів RealFlow та Blender з моделювання руху рідин, газів та тіл; методи 

моделювання освітлення. 

вміти:  створювати полігональні моделі тіл в середовищі Blender; моделювати рух тіл (моде-

лей з Blender), рідин, газів  та їх взаємодію з рідиною в середовищі RealFlow; створювати скріпти 

для RealFlow на мові Python; здійснювати рендерінг та створювати відеокліпи результатів моде-

лювання RealFlow в середовивщі Blender; моделювати рух рідин та газів методом гідродинаміки 

згладжених частинок. 

 

Модуль 1 

Тема 1: Основи імітаційного моделювання: основні поняття. 

Модуль 2 

Теми 2-6: Елементи інтерфейсу RealFlow. Імітація руху твердих тіл. Взаємодія рідини з тілами. 

Імітація середніх та великомасштабних течій рідини. Імітація хвильової поверхні. 

Модуль 3 

Теми 7-8: Створення моделей твердих тіл в Blender та взаємодія з RealFlow. Імітація освітлення. 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2395
http://www.exponenta.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.12.55
http://dmvn.mexmat.ru/calculus.php


Модуль 4 

Тема 9: Написання скриптів для імітації руху рідини і тіл та їх взаємодії. 

Модуль 5 

Тема 10: Основи методу гідродинаміки згладжених час-тинок (SPH) для імітації руху та взаємодії 

рідини з тілами. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Строгалев В.П., Толкачева И.О. Имитационное моделирование. —М.: МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 2008.—280с. 

2. Кельтон В. Имитационное моделироване. Классика CS. —СПб.:BHV-Петербург, 2004.—

847с 

3. Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 

5. —СПб.: БХВ-Петербург, 2005.— 400с. 

4. Schlik Tomas. RealFlow 5 manual. —Next Limit. 2010.–328 p. 

5. Прахов А. А.  Самоучитель Blender 2.6. — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. — 384 с. 

6. Liu G.R., Liu M.B. Smoothed Particle Hydrodynamics a meshfree particle method.  —

Singapure: World Scientific Publishing, 2003.– 449 p. 

 

Додаткова 

7. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: искусство и наука. —М.: Мир, 1978.—

418с. 

8. Духанов, А. В. Имитационное моделирование сложных 

9. систем: курс лекций / А. В. Духанов, О. Н. Медведева; Владим. гос. ун-т. – Владимир: 

Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. – 115 с. 

10. Таха, Хемди А. Введение в исследование операций. — М.: Издатель-  ский дом "Вилья-

ме", 2005. — 912 с. 

 

Методичне забезпечення 

11. Буланчук О.Н.  Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисцип-

лине «Методы компьютерной имтации» .—Мариуполь: ПГТУ, 2011.—63 с. 

12. Буланчук О.Н.  Конспект лекций по дисциплине «Методы компьютерной имитацмм».—

Мариуполь: ПГТУ, 2011.—87. 

 

Інформаційні ресурси 

13. Сайт компании Next Limit: www.realflow.com. 
14. Портал по компьютерной графике: 3dlife.ucoz.ru. 
15. 3D Уроки: 3d-uroki.ru. 

16. Крупнейший информационный ресурс по компьютерной графике и анимации: www.render.ru. 

 

МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ В МАТЕМАТИЧНІЙ ФІЗИЦІ 

 

Дисципліна «Методи обчислень в математичній фізиці» відноситься до вибіркової частини 

професійного циклу і є логічним і змістовно-методичним продовженням дисциплін «Методи об-

числень» та «Рівняння математичної фізики», вимагає знань, умінь і готовностей цих дисциплін в 

повному обсязі, а також використовує матеріал дисциплін «Математичний аналіз» та «Алгебра і 

геометрія». 

Освоєння даної дисципліни необхідно як попереднє для спеціальних дисциплін та для ви-

конання курсових та магістерських робіт. 
Предметом курсу є наближені методи розв’язання диференційних рівнянь математичної 

фізики. 

http://www.render.ru/


Метою викладення є набуття студентами знань, вмінь та навичок необхідних для 

розв’язування задач математичної фізики методами обчислень у випадках, коли точний аналітич-

ний розв’язок одержати неможливо, ознайомлення з основами теорії різницевих схем; отримання 

студентами навичок реалізації методів обчислень рівнянь математичної фізики програмними засо-

бами з використанням ЕОМ. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: види диференціальних рівнянь в частинних похідних (ДРЧП) та чисельні методи їх 

розв’язування; недоліки та переваги тих або інших методів обчислень; критерії та методику оці-

нювання точності розв'язків, що одержуються; 

вміти: здійснювати аналіз задачі, вибирати та обгрунтовувати метод обчислень задачі мате-

матичної фізики; оцінювати порядок апроксимації методу обчислень, визначати його стійкість та 

збіжність; програмно реалізовувати основні чисельні методи на високому рівні універсальності; 

коректно інтерпретувати одержані результати: оцінювати їхню точність та зміст. 

 

Модуль 1 

Тема 1: Числові методи розв’язування рівняння переносу. 

Модуль 2 

Тема 2: Числові методи розв’язування ДРЧП параболічного типу. 

Модуль 3 

Тема 3: Числові методи розв’язування ДРЧП  еліптичного типу. 

Модуль 4 

Тема 4: Числові методи розв’язування ДРЧП  гіпеболічного типу. 

Модуль 5 

Тема 5: Метод скінченних елементів. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Н.Н. Калиткин. Численные методы. М.: Наука, 1978–512с. 

2. И.Б. Петров А.И. Лобанов  Лекции по вычислительной метематике: Учебное пособие.  –
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006.–523 с. 

3. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учеб. пособие для вузов.—М.: Наука. 

Гл. ред. физ-мат. лит., 1989.—432 с 

4. Годунов С.К., Рябенький B.C. Разностные схемы, введение в теорию. М.: Наука, 1977.–400 

с. 

5. Косарев В.И. 12 лекций по вычислительной математике (вводный курс). –М.:МФТИ, 2000, 

224с. 

Додаткова 

6. Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Кобельков Г.М. Численные методы: Учеб. пособие. – М.: 

Наука, 1987 – 600с. 

7. Р.П.Федоренко. Введение в вычислительную физику: Учебное пособие для вузов. —М.: 

Изд-во Моск.физ.-тех. Ин-та, 1994.—528с. 

8. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. –М.: Наука, 1989. 608 с. 

9. Рябенький B.C. Введение в вычислительную математику: Учеб. пособие. — 2-е изд., ис-

правл. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. — 296 с. 

10. Данилович В., Кутнів М. Чисельні методи. — Л.: Кальварія, 1998. —222с. 

 

 

 



Методичне забезпечення 

11. Буланчук О.Н. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисципли-

не  «Численные методы математической физики». ».—Маріуполь: ДНЗ «ПДТУ», 2011..—30 с. 

12. Буланчук О.Н. Конспект лекций по численным методам в математической физике.—
Маріуполь: ДНЗ «ПДТУ», 2011..—88 с. 

13. Буланчук О.Н. Навчально-методичний посібник до самостійної роботи з навчальної 

дисципліни “Методи обчислень в математичній фізиці” ».—Маріуполь: ДНЗ «ПДТУ», 2011..—15 

с. 

14. Буланчук О.Н.Методические  указания к выполнению курсовой работы по дисциплине  

«Численные методы математической физики» .—Маріуполь: ДНЗ «ПДТУ», 2011..—25 с. 
 

Інформаційні ресурси 
15. EqWorld-Мир математических уравнений  www.eqworld.ipmat.ru.  

16. Интернет университет инфмационных технологий www.intuit.ru. 

17. Найбільш обширний математичний інтернет ресурс: mathworld.wolfram.com 

 

ОСНОВИ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Дисципліна «Основи Веб-технологій» базується на дисциплінах, що викладалися раніше за 

навчальним планом:«Програмування», «Комп'ютерні мережі». Студенти набувають теоретичні 

знання та практичні навички з проектування інформаційних ресурсів, їх експлуатації та створення 

прикладних програм для роботи із використанням сучасних веб-технологій. 

Предметом курсу є вивчення структури і принципів Веб, клієнт-серверні технології Веб, 

протоколу HTTP та серверних веб-застосувань, клієнтськіх сценаріїв та JavaScript, мови розробки 

сценаріїв (Perl, PHP, JSP), мови опису схем XML.  

Метою викладення є надання фахівцю необхідних теоретичних і практичних знань в 

області побудови та роботи глобальної мережі Інтернет, використання служб та сервісів, що надає 

мережа, для розв’язання задач прикладного характеру на персональних комп’ютерах, вивчення 

спеціалізованих мов програмування для розмітки гипертекстів, складанню стилів, виконанню 

сценаріїв, а також знайомство з існуючими клієнтськими програмними засобами взаємодії із 

службами Інтернет. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: класифікацію комп’ютерних мереж за масштабом; служби та сервіси мережі Інтернет; 

взаємодію сервісів глобальної мережі з програмами-клієнтами; протоколи прикладного рівню, що 

використовуються в Інтернет; основні принципи побудови Web-простору; спеціалізовану мову 

форматування документів HTML; створення та використання каскадних таблицю стилів; додатко-

ві технології побудови гіпертекстового простору; 

вміти: приєднуватись до служб глобальної мережі; перевіряти працездатність мережі; вико-

ристовувати служби та сервіси мережі Інтернет; передавати та отримувати файли та повідомлення 

за допомогою Інтернет; форматувати Web-документи за допомогою мови HTML; будувати Web-

сторінки різного профілю; використовувати сучасні технології побудови Web-сайтів. 

 

Модуль 1 

Тема 1-4: Основні служби Інтернет. Підключення до Інтернету. Основні поняття World Wide Web. 

Теорія пошуку інформації. 

 

Модуль 2 

Тема 5-11: Введення до HTML. Розміщення та форматування тексту в HTML-

документі..Створення списків в HTML-документі..Оформлення гіперпосилань в HTML-

документі..Використання нетекстових елементів. Відтворення таблиць та фреймова структура. Ін-

терактивні Web- сторінки. 

 

http://www.eqworld.ipmat.ru/
http://www.intuit.ru/


Модуль 3 

Тема 10-16: Каскадні таблиці стилів. Технологія створення активних документів SSI. Об’єктна 

модель документу DOM. Особливості дизайну й оформлення сайту. Поняття юзабіліті інтернет-

ресурсів. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Информатика. Базовый курс. 2-е издание /Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2004. 

– 640 с.: ил. 

2. Чиртик А.А. HTML. Популярный самоучитель /А.А. Чиртик. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.: 

ил. 

3. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 2-е 

изд. /В.Л. Бройдо. – СПб.: Питер, 2004. – 703 с.: ил. 

4. Дронов В.А. JavaScript в Web-дизайне. /В.А. Дронов. – СПб.: Издательство BHV, 2001. – 

880 с.: ил. 

5. Квинт И. HTML, XHTML и CSS на 100%. /И. Квинт. – СПб.: Питер, 2010. – 384 с.: ил. 

6. Хейз Д. Освой самостоятельно HTML. 10 минут на урок, 4-e издание. : Пер. с анrл. /Д. 

Хейз. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 272 с.: ил. 

7. Алексеев А.П. Введение в Web-дизайн: учебное пособие. /А.П. Алексеев. – М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2008. – 192 с.: ил. 

 

Додаткова 

8. Ломов А.Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов. /А.Ю. Ломов. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2006. – 416 с.: ил. 

9. Комолова Н.В. HTML. Самоучитель. / Н.В.Комолова. – СПб.: Питер, 2008. – 268 с.: ил. 

10. Паттерсон Л. Использование HTML 4. / Л. Паттерсон, Б. Слоан, С. Шарльворе. – М.: 

Вильямс, 2002. – 400 с.: ил. 

11. Мальчук Е.В. HTML и CSS. Самоучитель. /Е.В. Мальчук. – М.:  Издательский дом 

«Вильямс», 2008. – 416 с.: ил. 

12. Стауфер Т. Создание веб-страниц. Самоучитель. /Т. Стауфер. – СПб.: Питер, 2003. – 448 

с.: ил. 

 

Методичне забезпечення 

13. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы Ин-

тернет -технологий» для студентов направления 6.040302 – Информатика. Составил Алешин С.В. 

– Мариуполь, ПГТУ, 2010. – 96 с. 

14. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни «Основи Інтернет-

технологій» для студентів за напрямом 6.040302 – Інформатика. Склав Альошин С.В. – Маріуполь, 

ПДТУ, 2010. – 24 с. 

 
Інформаційні ресурси 

15. Акимов С.В. Введение в Интернет -технологии. – Режим доступу: 

http://www.structuralist.narod.ru/it/internet/internet.htm 

16. Язык гипертекстовой разметки (HTML). – Режим доступу: 

http://citforum.ru/internet/html/index.shtml 

17. Тихонов В. Поисковые системы в сети Интернет. – Режим доступу: 

http://citforum.ru/internet/search/searchsystems.shtml 

18. Учебник CSS. – Режим доступу: http://ru.html.net/tutorials/css/ 

19. Учебник Веб дизайна. – Режим доступу: http://b-kurs.ru/ 

 

 



ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМІВАННЯ 

 

Дисципліна «Операційні системи та системне програмування» базується на дисциплінах 

«Математична логіка та теорія алгоритмів», «Алгоритми і структури даних», «Програмування» і 

призначена, щоб використовувати функції операційних систем для розв’язання задач прикладного 

характеру на персональних комп’ютерах. 

Предметом курсу є набуття навичок і вмінь практичного застосування принципів роботи 

операційних систем; сучасних методів перетворення та обробки інформації; методів та засобів 

програмування мовами високого та низького рівня; дослідження резидентних програм реалізації 

функцій операційної системи; виконання оперативного планування роботи системи на основі ана-

лізу інформаційних потоків та їх оптимізації в умовах надійного захисту інформації в системі; до-

слідження організації обчислювального процесу в паралельних або розподілених комп’ютерних 

системах з врахуванням топології КС та каналів зв'язку, систем управління процесами, ресурсами, 

даними, вводом-виводом, пам’яттю та зовнішніми пристроями. 

Метою викладення є надання фахівцю необхідних теоретичних та практичних знань щодо 

побудови операційних систем, а також знайомство та використання функцій існуючих операцій-

них систем для розв’язання системних задач, програмування драйверів пристроїв тощо. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: теоретичні основи побудови операційних систем; загальні архітектурні підходи до 

побудови ОС; функції сучасних операційних систем, рівні та типи ресурсів; концепцію процесу, 

стани процесу, взаємодію процесів; принципи управління загальними ресурсами персонального 

комп’ютеру; побудову файлових систем, буферізацію вводу/виводу; принципи побудови 

багатопотокових обчислень; способи взаємодії прикладень та передачі інформації; побудову 

системних серверів операційної системи; концепції побудови системи безпеки операційної 

системи та її компонентів. 

вміти: здійснювати використовувати функції операційних систем для взаємодії процесів; 

планувати використання ресурсів обчислювальної техніки; використовувати утиліти 

обслуговування файлової системи; оцінити надійність операційної системи; використовувати 

командні мови деяких операційних систем; створювати багатопотокові процеси обробки 

інформації; використовувати функції операційної системи для керування та синхронізації потоків; 

створювати та використовувати бібліотеки, що динамічно підключуються; проектувати та 

розробляти системні сервіси; використовувати системні функції для взаємодії с системою безпеки 

операційної системи. 

 

Модуль 1 

Тема 1-9: Програмне середовище й операційна система. Призначення і функції операційної 

системи. Архітектура операційної системи. Планування процесів і потоків. Проблеми взаємодії 

процесів і потоків. Керування оперативною пам'яттю. Концепція віртуальної пам'яті. Керування 

віртуальною пам'яттю. Підсистема керування файлами.  

Модуль 2 

Тема 10-18: Операційні системи і їхні інтерфейси. Процеси та потоки в Windows. Способи 

передачі даних між процесами. Робота з купою в Windows. Робота з файлами та каталогами в 

Windows. Реєстр Windows. Бібліотеки, що динамічно підключаються. Сервіси в Windows. 

Керування безпекою в Windows. Числові методи розв’язування ДРЧП параболічного типу. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Гордеев А. В. Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. /А.В. Гордеев. – СПб.: 

Питер, 2007. – 416 с.: ил. 

2. Безбогов А.А. Безопасность операционных систем: учебное пособие /А.А. Безбогов, А.В. 
Яковлев, Ю.Ф. Мартемьянов. – М.: «Издательство Машиностроение-1», 2007. – 220 с. 



3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы /В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 

СПб.: Питер, 2002. – 544 с.: ил. 

4. Столлингс В. Операционные системы /В. Столлингс. – М.: Вильямс, 2004. – 848 с.: ил. 

5. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки. Учебное пособие. 
/Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2004. – 400 с.: ил. 

6. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi для Windows. Версии 2006, 2007, Turbo 

Delphi. /А.Я. Архангельский. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. – 1248 с.: ил. 

7. Финогенов К.Г. Win32. Основы программирования. – 2-е изд., испр. и дополн. 

/К.Г. Финогенов. – М.: Диалог-МИФИ, 2006. – 416 с. 

 

Додаткова 

8. Фельдман С.К. Системное программирование на персональном компьютере. /С.К. 

Фельдман. – 2-е изд. – М.: Бук-пресс, 2006. – 512 с. 

9. Комиссарова В. Программирование драйверов для Windows. /В. Комиссарова. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. – 256 с.: ил. 

10. Кузан Д.Я., Шапоров В.Н. Программирование Win32 API в Delphi. /Д.Я. Кузан, 

В.Н. Шапоров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 368 с.: ил. 

11. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. Delphi 2005 для Win32. /П.Г. Дарахвелидзе, Е.П. Мар-

ков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1136 с.: ил. 

 

Методичне забезпечення 

12. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Операцион-

ные системы и системное программирование» для студентов направления 6.040302 – Информати-

ка. Составил Алешин С.В. – Мариуполь, ПГТУ, 2010. – 86 с. 

13. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни «Операційні системи та сис-

темне програмування» для студентів за напрямом 6.040302 – Інформатика. Склав Альошин С.В. – 

Маріуполь, ПДТУ, 2010. – 24 с. 

 
Інформаційні ресурси 

14. Теория операционных систем [Электронный ресурс] – Режим доступу : 

http://dvoika.net/infor/teor/ 

15. Теория операционных систем [Электронный ресурс] – Режим доступу : 

http://refu.ru/refs/67/27537/1.html  

16. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступу : http://citforum.ru/ operating_systems/sos/contents.shtml 

17. Системное программирование в UNIX средствами Free Pascal [Электронный ресурс] – 

Режим доступу : http://www.sdteam.com/t4992 

18. Программирование на Ассемблере под DOS [Электронный ресурс] – Режим доступу : 

http://wasm.ru/article.php?article=1022003 

 

ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ 

 

Дисципліна «Інтегральні рівняння»  є однією з основних дисциплін математичної підготов-

ки студентів за спеціальністю «Прикладна математика». На цій дисципліні  базуються ті дисцип-

ліни, які стосуються математичного та комп’ютерного моделювання, так , наприклад, як “Матема-

тичне моделювання природничих процесів”, “Рівняння математичної фізики”, “Чисельні та аналі-

тичні методи в гідромеханіці”. 

Предметом курсу є інтегральні рівняння та методи їх  розв’язку. 

Мета викладання дисципліни: вивчення основних типів інтегральних рівнянь та методів їх 

розв’язку: методу  ітерації розв’язку рівнянь Фредгольма 2-го роду, розв’язок рівнянь Вольтера 1-

го і 2-го роду, розв’язок рівнянь Фредгольма  з виродженим ядром, теорія Фредгольма побудови 



розв’язку інтегрального рівняння Фредгольма 2-го роду, розв’язок однорідних і неоднорідних ін-

тегральних рівняннь Фредгольма. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні  типи інтегральних рівнянь: класифікація рівнянь в залежності від ядраосно-

вні теореми теорії інтегральних рівнянь, основні методи розв’язання інтегральних  рівнянь Фред-

гольма і Вольтера, розв’язок рівнянь Фредгольма  з виродженим ядром приклади застосування ін-

тегральних рівнянь. 

вміти: використовувати різні методи для  знаходження  розв’язків основних типів інтеграль-

них рівнянь: метод ітерації розв’язку рівнянь Фредгольма 2-го роду, метод  розв’язку рівнянь Во-

льтера 1-го і 2-го роду, метод розв’язку рівнянь Фредгольма  з виродженим ядром , метод 

розв’язку однорідних і неоднорідних інтегральних рівняннь Фредгольма. 

  

Модуль 1 

Тема 1: Основні поняття теорії інтегральних рівнянь. Зведення задачі Коші для лінійного звичайно-
го диференційного рівняння до інтегрального рівняння. Класифікація інтегральних рівнянь: лінійні інтег-

ральні рівняння, інтегральні рівняння першого та другого роду. 

Рівняння  Вольтера 1-го і 2-го роду. Рівняння  Фредгольма 1-го і 2-го роду. Нелінійні інтегральні 

рівняння.. Рівняння зі слабкою особливістю. Сингулярні інтегральні рівняння. Метод послідовних набли-

жень розв’язку інтегрального рівняння Фредгольма  2-го роду. 

Модуль 2 

Тема 2: Інтегральні рівняння з виродженим ядром. Методи розв’язування інтегрального рівняння із ви-

родженим ядром. Загальний випадок рівняння Фредгольма. Загальна теорія побудови розв’язку інтегра-

льного рівняння Фредгольма. Рівняння Фредгольма з симетричним ядром. Системи інтегральних рівнянь. 

Застосування наближених формул інтегрування. Резольвента Фредгольма. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. С.Г. Михлин. Приложения интегральных уравнений к некоторым проблемам механики, 

математической физики и техники –М, 1947 -304 с. 

2. Ф. Трикоми. Интегральные уравнения –М., -1960,- 299 с. 

 
Додаткова 

3. М.Л. Краснов. Интегральные уравнения. Введение в теорию.-М. -Наука, 1975, 301 с. 

4. И. К. Лифанов. Метод сингулярных интегральных уравнений и численный эксперимент-

М. 1995-520 с. 

 

Методичне забезпечення 

5. Буланчук Г.Г. Конспект лекций «Интегральные уравнения». Учебное пособие. Мариу-

поль.  –Мариуполь:  ГВУЗ «ПГТУ», 2011. –  38 с. 

6. Буланчук Г.Г., Буланчук О.М.   Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу 

«Інтегральні рівняння» для студентів напрямку підготовки 6.040301 «Прикладна математика» 

денної та заочної форм навчання  О. М. Буланчук– Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 47 с. – Ре-

жим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102 

 

Інформаційні ресурси 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki (вільна енциклопедія) 

8. http://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ») 

9. http://ds.pstu.edu/ (матеріали дистанційної освіти  ДВНЗ «ПДТУ») 

10. http://eqworld.ipmnet.ru (світ математичних рівнянь) 

11. ua.bookfi.org (найбільша електронна бібліотека рунету) 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://mo.pstu.edu/
http://ds.pstu.edu/
http://eqworld.ipmnet.ru/


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Дисципліна «Методи моделювання природничих процесів» : надає студентам досвіду дос-

лідження фізичних явищ за допомогою побудови математичних і комп’ютерних моделей, чисель-

ного експерименту, аналізу та візуалізації одержаних результатів. 
Предметом курсу є вивчення математичного та комп’ютерного моделювання явищ з різних 

областей фізики та техніки. 
Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів із принципами та методами матема-

тичного і комп’ютерного моделювання в області гідродинаміки, теплопереносу, електромагнетиз-

му. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основи методу скінченних елементів для розв’язування задач математичної фізики; 

основні рівняння, що описують природничі процеси, що вивчаються; інтерфейс та можливості 

COMSOL; основні способи  моделювання в середовищі COMSOL; способи візуалізації та аналізу 

результатів; 
вміти:  здійснювати постановку задачі;  будувати математичну модель явища; проектувати 

стаціонарні та нестаціонарні моделі в середовищі COMSOL; комбінувати різні типи  моделей (му-
льтифізичне моделювання); створювати геометричні моделі; задавати граничні та початкові умо-
ви; будувати та модифікувати розрахункові сітки; вибирати за задавати властивості матеріалів; ві-
зуалізувати результати моделювання; аналізувати чутливість моделі та достовірність результатів 
розрахунків; коректно інтерпретувати результати моделювання, оцінювати їхню точність та 
смисл. 

 

Модуль 1 

Тема 1: Методи та послідовність побудови математичних моделей в в середовищі  Comsol  

Multiphysics. 

Модуль 2 

Теми 2-5: . Моделювання течій рідин та газів. Моделювання явищ теплопередачі.  Мультифізи-

чне моделювання. Моделювання на основі рівнянь в частинних похідних та звичайних дифере-

нціальних рівнянь. Моделювання електромагнітних явищ. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Борисов А.В., Воронов А.А. Основы численного моделирования сложных физических 

процес сов в COMSOL Multiphysics. –Томск.: Томский госуниверситет, 2011.–92с. 

2. COMSOL Multiphysics User’s Guide. COMSOL, Inc. 2011 Version  4.3a, 1337 p. 

3. Pryor, Roger W. Multiphysics modeling using COMSOL: a first principles approach.  Jones and 

Bartlett Publishers, 2011, 852 p. 

4. В.И.Егоров Применение ЭВМ для решения задач теплопроводности. Учебное пособие. – 

СПб: СПб ГУ ИТМО, 2006. - 77 с. 

5. Прахт В.А., Дмитриевский В.А. Сарапулов Ф.Н.  Моделирование тепловых  и электромаг-

нитных процессов в электротехнических установках. Программа Comsol. –М.: «Спутник+», 2011.–

158с. 

6. Борисов А.В., Воронов А.А. Основы численного моделирования сложных физических 

процес сов в COMSOL Multiphysics. –Томск.: Томский госуниверситет, 2011.–92с. 

7. Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы. М.–Мир, 1984.–428 с. 

8. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс. Учеб-

ное пособие.–М.: Книжный дом «Либроком», 2012.–152с. 

 



Додаткова 

9. Introduction to COMSOL Multiphysics. COMSOL, Inc. 2010 Version  4.1, 97 p. 

10. Introduction to the CFD Module.  COMSOL, Inc 2011 Version  4.2, 36 p. 

11. Introduction to the AC/DC Module. COMSOL, Inc. 2011 Version  4.2, 24 p. 

12. Heat Transfer Module User’s Guide. COMSOL, Inc. 2011 Version  4.2, 305 p. 

 

Методичне забезпечення 

13. Буланчук О.Н. Методические  указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Математическое моделирование естественно научных процессов » .—Мариуполь: ПГТУ, 2011.—

19с. 

14. Буланчук О.Н.  Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисцип-

лине «Математическое моделирование естественно научных процессов» .—Мариуполь: ПГТУ, 

2011.—63 с. 

15. Буланчук О.Н.  Конспект лекций по дисциплине «Математическое моделирование есте-

ственно научных процессов».—Мариуполь: ПГТУ, 2011..—87 с 

 

 

Інформаційні ресурси 

16. Офіційний сайт COMSOL, Inc.:  www.comsol.com, www.comsol.ru 

17. Форум користувачів COMSOL www.comsol.com /community/forums 

18. Найбільша електронна бібліотека рунету ua.bookfi.org. 

 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКИ 

 

Методика викладання, як наукова дисципліна, носить нормативний характер, базується на 

знаннях загального курсу математики, алгебри та геометрії, програмування та інших курсів інфо-

рмаційної складової.  

Предметом курсу є зміст  навчальних предметів «Математика» та «Інформатика» і засоби   

організації  пізнавальної діяльністі учнів шляхом вивчення математики й інформатики.  

Різноманітність виробничих функцій вчителя математики та інформатики складається з 

планувальної, організаційної, технологічної, діагностично-прогностичної, управлінської та 

соціальної функцій. Виконання їх зводиться до розвязання типових задач, які в свою чергу, 

передбачають оволодіння певними видами діяльності на певному рівні.  

Мета викладання дисципліни: формування у студентів уявлень про систему вказаних 

функцій і найважливіших видів діяльності, необхідних для виконання цих функцій. Таким чином, 

діяльнісний підхід є головним принципом викладання курсу «Методика викладання математики та 

інформатики». Зазначений курс  охоплює питання загальної методики викладання математики та 

інформатики. 

Основними завданнями, які стоять перед курсом «Методика навчання математики і інфор-

матики», є формування у студентів наступних умінь: 

 визначати мету навчання математики і інформатики для різних типів шкіл і вікових груп 
учнів з урахуванням диференційованого підходу до навчання; 

 для кожної з цих груп конкретизувати зміст навчання математики і інформатики (які теми, 
в якому обсязі і на якому рівні опрацьовуються); 

 відбирати методи, форми і засоби навчання математики і інформатики, придатні для тих чи 
інших тем і умов; 

 виховувати і розвивати учнів в процесі навчання математики і інформатики. 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: що таке цілі навчання та їх види; в чому є зміст рівневої та профільної диференціації; 

особливості та структуру навчальної діяльності; види математичної діяльності учнів; що таке зміст 

http://www.comsol.com/
http://www.comsol.com/


навчання та його структурні елементи; особливості змісту шкільного курсу математики та 

принципи відбору змісту навчання математики; форми мислення в процесі навчання математики; 

види означень математичних понять та вимоги до означень; класифікацію та методи засвоєння 

математичних тверджень; 

види доведень теорем; класифікацію задач та їх дидактичні функції; психолого-педагогічні 

закономірності навчання математики та інформатики; методи навчання математики та 

інформатики; засоби навчання математики та інформатики; структура навчально-методичного 

комплексу з математики та інформатики; види навчального обладнання з математики 

(інформатики) та методику його використання; способи застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у навчанні математики та інформатики; типи та структуру уроків; 

структуру самостійної роботи учнів та її структуру; методи діагностики та контролю у навчанні 

математики та інформатики; сутність поняття індивідуалізація навчання математики 

(інформатики) та шляхи її реалізації; форми позакласної роботи з математики та інформатики; 

 вміти:виконувати логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу, його складових 

означень математичних понять, математичних тверджень, вправ тощо; планувати вивчення 

розділу, теми, навчального блоку, зокрема задавати конструктивно цілі його вивчення і формувати 

засоби діагностики їх досягнення; структурувати навчальний матеріал, відбирати зміст 

навчального матеріалу; складати плани та конспекти уроків різних видів; володіти методикою 

вивчення понять, тверджень, навчання розв’язуванню задач, зокрема формувати мотиви до їх 

розгляду чи розв’язання, забезпечувати активність у процесі навчання; розрізняти види 

пізнавальної діяльності та вміти їх використовувати у навчанні математики; формувати типові 

види математичної діяльності учнів і цілеспрямовано розвивати математичне мислення учнів; 

володіти різними методичними підходами до викладання навчального матеріалу і роботи вибір в 

залежності від конкретних умов (наявності навчальних посібників, контингенту учнів тощо); 

здійснювати відбір основних засобів навчання, наочних посібників, дидактичних матеріалів тощо; 

вибирати форми організації самостійної роботи учнів і забезпечувати її здійснення; розрізняти 

рівні і профілі навчання математики та інформатики, забезпечувати диференціацію навчання; 

забезпечувати зворотній зв'язок у навчанні математики та інформатики, зокрема контроль за 

результатами навчання; здійснювати діяльнісний підхід до навчання математики та інформатики. 

 

Модуль І 

Тема 1-5. Предмет методики викладання інформатики та математики. Цілі навчання математики та 
інформатики. Види математичної діяльності. Зміст навчання математики та інформатики. Мето-

дика навчання понять і вивчення теорем. Задачі у навчанні математики.  

 

Модуль 2 

Тема 6-7. Організація навчання математики та інформатики. Індивідуалізація та диференціація на-

вчання. Позакласна робота з математики та інформатики.  

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Бевз Г.П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989. – 352 с. 

2. Вейль Г. Математическое мышление: Пер. с англ. и нем. / Под ред. Б.В. Бирюкова и 

А.И. Бармина. – М.: Наука, 1989. – 400 с. 

3. Методика викладання математики в середній школі / О.Я. Блох, Є.С. Канін, Н.Г. Килина та 

ін. Упоряд. Р.С. Черкасов, А.А. Столяр. – Х.: Вид-во «Основа» при Харк. ун-ті, 1992. – 304 

с. 

4. Слєпкань З.І. Методика навчання математики. – К.: Вища школа, 2006. – 512 с. 

5. Шмигирилова И.Б. Теория и методика обучения математике в понятиях, схемах и табли-

цах: учебно-методическое пособие. Петропавловск, 2007. – 161 с. 

 



Додаткова 

6. Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. – М.: Вербум-М, 2003. 

– 432 с. 

7. Далингер В.А. Методика обучения учащихся доказательству математических предложений: 

книга для учителя. – М.: Просвещение, 2006. – 256 с. 

8. Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики: посібник для вчителів. – К.: Техніка, 1997. 

– 304 с. 

9. Малева А.А. Общая методика преподавания информатики. - Воронеж: ВГПУ, 2005. - 271 с.   

10. Скафа Е. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология. Монография. 

– Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – 439 с. 
 

Інформаційні ресурси 
11. Методика математики / Электронный ресурс. – Режим доступа: sigma.fwebsite.net / category/ 

для-студентов/методика-математики-для-студентов 

12. Электронная хрестоматия по методике преподавания математики / Информационно-

справочная система / Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://fmi.asf.ru/library/book/mpm/ 

13. Математика и методика / Математическое-образование: настоящее и прошлое / Электрон-

ный ресурс. – Режим доступа: http://www.mathedu.ru/mathteach/ 

14. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки: http//www.mon.gov.ua 

 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР 

 

Дисципліна «Науковий семінар»  є дисципліною, що повинна сформувати у студентів осно-

вні навички наукової роботи: робота з літературою, збір інформації та її систематизація, прове-

дення наукових досліджень,  підготовка доповіді на семінар, підготовка презентації, вміння відпо-

відати на поставлені питання, написання тез доповіді, вміння доносити інформацію до слухачів. 

Предметом курсу є проведення наукових досліджень та доповідь на науковому семінарі. 

Мета викладання дисципліни: отримання студентами загальних відомостей  про структуру 

наукових досліджень, навчання студентів навичкам наукової роботи, роботі з науковою літерату-

рою, правильному оформленню наукових робіт, організації праці при науковій роботі, підготовка 

презентації і виступ на науковому семінарі в групі. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: загальні відомості про структуру наукових досліджень, особливості наукової роботи 

в галузі “Прикладна математика”,  загальну структуру підготовки наукових  працівників в Україні, пра-
вила оформлення наукових робіт, основні принципи підготовки наукової доповіді та її презентації, правила 

підготовки тез наукових доповідей. 

вміти:  збирати і систематизувати наукову інформацію, проводити наукові дослідження сту-

дентського рівня, правильно оформлювати наукову роботу, доповідати на науковому семінарі в 

групі, відповідати на поставлені питання по темі своєї роботи, оформлювати тези доповіді. 

 

Модуль 1 

Тема 1: Збір наукової інформації. Види наукових видань. Інформаційні видання. Робота з кни-

гою. Періодичні наукові видання: бібліографічні видання, реферативні журнали, оглядові видан-

ня. Способи написання тексту. Вивчення літератури. 

Модуль 2 

Тема 2: Проведення наукових досліджень. Оформлення наукової роботи. Підготовка доповіді на 

науковий семінар. Доповідь на семінарі. Оформлення тез доповіді. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу.- М., 1973.-168 с. 

http://fmi.asf.ru/library/book/mpm/


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 про-

цедура 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  “Науч-

ный семинар”  –Мариуполь:  ГВУЗ «ПГТУ», 2011. –  11 с. 
 

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ 

 

Дисципліна «Оптимальне керування» базується на знаннях, отриманних при прослухову-

ванні курсів «Методи оптимізації», «Чисельні методи», «Математичний аналіз», «Диференціальні 

рівняння», «Теорія систем та системний аналіз», «Функціональний аналіз та обчислювальна мате-

матика». Знання та уміння, одержані при вивченні дисципліни «Теорія керування» будуть викори-

стані студентами при вивченні дисциплін, «Теорія систем та системний аналіз», «Математичне 

моделювання» та при виконанні дипломних і курсових робіт. 

Предметом курсу є ознайомлення з основами варіаційного числення та сферами його за-

стосування у теорії керування; ознайомлення із сучасними методами теорії керування; отримання 

студентами навичок розв’язання задач теорії керування аналітичними методами; отримання сту-

дентами навичок розв’язання задач теорії керування програмними засобами з використанням 

ЕОМ. 

Мета викладання дисципліни:  засвоєння принципів побудови САУ, методів аналізу та син-

тезу лінійних та нелінійних, адаптивних та оптимальних систем з застосуванням сучасних програ-

мних комплексів для моделювання динамічних систем, ознайомлення із класичними методами ва-

ріаційного числення і сучасними методами теорії керування, їх сферами застосування, а також на-

буття студентами навичок розв’язання задач теорії керування аналітичними методами. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні поняття теорії управління та регулювання; основні задачі, і методи теорії оп-

тимального керування; методи побудови математичних моделей САУ; методи аналізу стійкості та 

якості САУ. 

вміти: складати диференційні рівняння елементів САУ та системи в цілому; складати і пере-

творювати структурні схеми САУ; визначати частотні функції та характеристики САУ; аналізува-

ти стійкість лінійних САУ; використовувати основні методи для розв’язання задач оптимального 

управління на предмет синтезу відповідних систем управління;  розв’язувати декотрі задачі аналі-

тично, використовуючи апарат варіаційного числення та математичного програмування. 

 

Модуль І 

Тема 1-3: Керування лінійними системами. Математичний вступ. Керованість, спостережуваність 

та стійкість систем керування. Задача синтезу органу керування.  

 

Модуль 2 

Тема 4-6: Оптимальне керування. Основи оптимального керування. Випадкові процеси в системах 

керування. Керування системами з неповними даними 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Михайлов В. С. Теория управления / В. С. Михайлов. - К.: Выща шк., 1988.-312 с. 



2. Поляков К. П. Теория автоматического управления для «чайников» / К. П. Поляков.- СПб: 

Санкт-Петербург, 2008.- 236 с. 

3. Попов Е. П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления: учеб. 

пособие для втузов / Е. П. Попов.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1989.-120 с. 

4. Муромцев Ю.Л. Основы автоматики и системы автоматического управления : учебное по-

собие / Ю.Л.Муромцев, Д.Ю.Муромцев.- Тамбов: ТГТУ, 2008.- Ч.1.-96 с 

5. Алексеев В. М. Оптимальное управление / В. М. Алексеев, В. М. Тихомиров, С. В. Фомин. 

– М.: Наука. Главная редакция физико-математическое литературы, 1979.- 432 с. 

6. Никифоров В. О. Интеллектуальное управление в условиях неопреледенности: учебное 

пособие / В. О. Никифоров, О. В. Слита, А. В. Ушаков.- СПб: СПбГУ ИТМО, 2011.- 226 с. 

7. Александроа А.Т. Оптимальні та адаптивні системи: Навч. посібник для вузів / А. Т. Але-

ксандроа. – М.: Енергоатомізвид, 1987. – 256 с. 

8. Диткин В.А. Интегральные преобразования и операционное исчисление / В. А. Диткин, А. 

П. Прудников. –М.: Гос. издательство физико-математической литературы, 1961.-526 с. 

 
Додаткова 

9. Краснопрошина А. А. Современный анализ систем управления с применением 

MATLAB/Simulink, Control System: Учеб. Пособие / А. А. Краснопрошина, Н. Б. Репникова, А. А. 

Ильченко. – К.: Корнейчук, 1999. – 144 с. 

10. Черноруцкий И. Г. Методы оптимизации в теории управления: Учебное пособие / И. Г. 

Черноруцкий.- СПб.: Питер, 2004.- 256 с. 

11. Охорзин В. А. Оптимизация экономических систем. Примеры и алгоритмы в среде 

MathCad: Учебное пособие / В. А. Охорзин.- М.: Финансы и статистика, 2005.- 144 с. 
 

Методичне забезпечення 

12. Воротнікова З.Є. Теорія курування. Курс лекцій. – Маріуполь, ПДТУ, 2012. 

13. Воротнікова З.Є. Теорія керування. Методичні вказівки до виконання лабораторних ро-

біт. – Маріуполь, ПДТУ, 2012. 

14. Воротнікова З.Є. Теорія керування. Методичні вказівки до самостійної роботи. – Маріу-

поль, ПДТУ, 2012. 
 

Інформаційні ресурси 
16. http://model.exponenta.ru – тематичний сайт по математичному моделюванню. 

17. http://ecnmx.ru – електронна бібліотека. 

18. http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_mathematics - математична енциклопедія. 

19. http://uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_керування - вільна енциклопедія 

20. http://www.industrialauto.ru/modules/myarticles/index.php - інформаційний портал «Про-

мышленная автоматизация в России» 

21. http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=2&tutindex=20&index=1&layer=1 – Електронний 

підручник по дисципліні: "Теорія автоматичного керування" 

22. http://dl.sumdu.edu.ua/e-pub/tutor08/index.html - Елементи обчислювальної математики - 

освітній портал. 

23. http://sernam.ru/ - наукова бібліотека. 

24. http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=171 – освітній портал КПІ - 

Основи теорії автоматичного регулювання. 

 

ПРОГРАМУВАННЯ КОМПЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 

 

Дисципліна «Програмування комп’ютерної графіки» присвячена вивченню алгоритмів та 

принципів створення комп’ютерних зображень із використанням сучасних засобів. У наш час 

комп’ютерна графіка сформувалась у самостійну науку. Вона є необхідним інструментом у роботі 

http://model.exponenta.ru/
http://ecnmx.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_mathematics
http://uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_керування
http://www.industrialauto.ru/modules/myarticles/index.php
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=2&tutindex=20&index=1&layer=1
http://dl.sumdu.edu.ua/e-pub/tutor08/index.html
http://sernam.ru/
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=171


вчених, інженерів та всіх, чия діяльність пов’яхана із використанням комп’ютерної обробки зо-

бражень.  

Предметом курсу є растрові алгоритми, комп’ютерна геометрія, алгоритми видалення при-

хованих ліній та поверхонь, методи зафарбовування поверхонь, анімаційні зображення, графічний 

стандарт OpenGL. 

Мета викладання дисципліни: надання систематичних знань із способів завдання графічних 

об’єктів, принципів моделювання комп’ютерних зображень та їх обробки; надання студентам тео-

ретичних знань з основ реалізації машинної графіки та вмінь для розробки двовимірних та триви-

мірних комп’ютерних графічних моделей за допомогою бібліотеки OpenGL та інших графічних 

бібліотек. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні поняття з комп’ютерної графіки та обробки графічної інформації; стандарти 

розробки графічних інтерфейсів; способи описання графічних об’єктів та методи їх обробки.  

вміти: будувати прямі та криві, згладжувати, виконувати 2D та 3D перетворювання, відсіка-

ти невидимі лінії та поверхні, моделювати перетин, яскравість, півтони, об’ємність, кольорові від-

тінки, працювати із текстурами, моделювати через камеру, використовувати рекурсивну геомет-

рію, алгоритми трасування проміння та оцінку зорового сприйняття людини. 

 

Модуль 1 

Теми 1-3: Способи завдання графічних об’єктів. Растрова та векторна графіка. Формування кольо-

рового зображення. 

 

Модуль 2 

Теми 4-6: Геометричне перетворення на площині та у просторі. Проекційні перетворення. Афінні 

перетворення.  

 

Модуль 3 

Теми 7-9: Стандарти сучасних графічних систем. Графічний конвеєр. Графічні Бібліотеки. 

 

Модуль 4 

Теми 10-15: Алгоритмічні основи комп’ютерної графіки. Алгоритми растрової графіки. Методи 

усунення ступінчастості. Алгоритми зафарбовування областей. Алгоритми видалення невидимих 

ліній та поверхонь. Алгоритми відсікання.  

 

Модуль 5 

Теми 16-18: Моделі освітлення. Моделювання джерел світла. Глобальна модель освітлення. 

 

Модуль 6 

Теми 19-21: Створення реалістичних об’єктів. Створення тіней, прозорості. Деталізація поверхонь 

на зображенні. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1.  Эйнджел Эдвард. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL. 2 

изд.; пер. с англ./ Эдвард Эйнджел. – М. : Вильямс, 2001. – 592 с.:ил. 

2.  Тихомиров Ю. Программирование трёхмерной графики  

/Ю. Тихомиров – СПб. : BHV – Санкт-Петербург, 1998. – 256 с. :ил. 

3.  Краснов М. OpenGL. Графика в проектах Delphi/ М. Краснов –СПб. : БХВ –Санкт-

Петербург, 2000. –352 с.:ил. 

5.  Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики; пер. с англ./ Д. Роджерс – М. : 

Мир, 1989. – 512 с.:ил. 



6.  Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 2001. – 604 с. 

 

Додаткова література 

7.  Фоли Дж., вэн Дэм А. Основы интерактивной машинной графики: В 2-х кн., Кн. 1. / Пер. с 

англ. – М.: Мир, 1985 – 368 с. 

8.  Фоли Дж., вэн Дэм А. Основы интерактивной машинной графики: В 2-х кн., Кн. 2. / Пер. с 

англ. – М.: Мир, 1985 – 368 с. 

9.  Шикин Е. В., Боресков А. В. Зайцев А. А. Начала компьютерной графики. – М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 1993. – 138 с. 

10.  Шикин Е. В., Боресков А. В. Компьютерная графика. Полигональные модели./Е. В. Ши-

кин, А. В. Боресков.– М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. – 464 с. 

11.  Хилл Ф. OpenGL. Программирование компьютерной графики. Для профессионалов; пер. 

с англ./Ф. Хилл. – СПб.: Питер,2002.–1088 с.: ил. 

12.  Бондаренко В. А.,Дольников В. Л. Фрактальное сжатие изображений по Барнсли-

Слоану./ Автоматика и телемеханика.-1994.-N5.-с.12-20. 

Методичне забезпечення 

13. Селянкин В.В. Компьютерная графика: Учебное пособие. – Таганрог: Технологический 

институт южного федерального университета, 2007. – 79 с. 

14. Вельтмандер П.В. Основные алгоритмы компьютерной графики: Учебное пособие. – Но-

восибирский государственный технический университет, 1997.  

 

Інформаційні ресурси 

15. http://ermak.cs.nstu.ru/kg_rivs/kg01.htm 

16. http://bourabai.ru/graphics/02.htm 

 

ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ВЕБ-ЗАСТОСУВАНЬ 

 

Дисципліна «Програмування та підтримка WEB-застосувань» полягає в тому, щоб ознай-

мити студентів з сучасними методами застосування клієнтських сценаріїв на мові JavaScript, на-

вчити застосуванню мови PHP для створення динамічних сайтів та сервісів Інтернет.  

Предметом курсу є формування та узагальнення спеціальних знань та навичок студентів з 

питань створення програм для глобальної мережі Інтернет. 

Мета викладання дисципліни: ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку 

сервісів Інтернет, з основними стандартами обміну даними між додатками та сервісами Інтернет, з 

основними правилами проектування сайтів та сервісів Інтернет, освоєння студентами основних 

технологічних методів практичного застосування мовних засобів програмування для розробки 

програмного продукту. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: принципи роботи сайтів та сервісів Інтернет, особливості проектування та реалізації 

програмного забезпечення для WWW, можливості застосування мови програмування JavaScript 

для створення інтерактивних сайтів, особливості, призначення та застосування мови програмуван-

ня PHP; 

вміти: проектувати та створювати складні сайти, розробляти на мові програмування JavaS-

cript клієнтські сценарії, розробляти алгоритми та програми на мові програмування PHP. 

 

Модуль 1 

Тема 1-4: Технологічна база веб-систем. Гіпертекстова мова розмітки(HTML). Каскадні таблиці 

стилів(CSS). Сценарії клієнта : мова JavaScript, моделі DHTML і DOM. 

 

 

http://ermak.cs.nstu.ru/kg_rivs/kg01.htm
http://bourabai.ru/graphics/02.htm


Модуль 2 

Тема 5-15: Введення до SQL. Типи даних полів. Основи мови SQL. Оператори MySQL. Функції 

MySQL. Робота з базами даних: РНР, MySQL, PhpMyAdmin. ASP. Основи. Об' єкти і компоненти. 

Доступ до баз даних. Готові веб-системи. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Буилов В.А. Основы программирования для Интернета. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. –

736. 

2.  Филиппов С.А. Основы современного веб-программирования: Учебное пособие. М.: НИ-

ЯУ МИФИ, 2011. – 160 с. 

3. Web-технологии с базами данных / И. Ф. Астахова, Т. В. Курченкова, Р. А. Дураков, И. С. 

Битюцких, Д. В. Комаров. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского госу-

дарственного университета, 2008. – 146 с. 

4. Прохоренок Н.А. Разработка майтов с помощью Perl и MySQL. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2009. – 560 с. 

5. Веллинг Люк, Томсон Лора Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL, 4-е 

изд. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 848 с. 
 

Додаткова 

6. Ратшиллер Т.,  Геркен Т. PHP4: разработка Web-приложений. - СПб: Питер, 2001. - 384 с. 
7. Яргер Р., Риз Дж., Кинг Т. MySQL и mSQL. Базы данных для небольших предприятий и 

Интернета. - СПб: Символ-Плюс, 2000 - 560 с. 
8. Расмус Лердоф. Карманный справочник РНР. . Пер. с англ. – Тернополь: Навчальна книга 

– Богдан, 2002. – 112 с. 
 

Методичне забезпечення 

9. Сергиенко А.В. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисципли-

не «Программирование и поддержка web-приложений» для студентов специальности 6.040302 – 

«Информатика» / А.В. Сергиенко – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014. 

10. Web програмування. Конспект лекцій з дисципліни «Web програмування» для освітньо-

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 

6.040302 – «Інформатика» / Міроненко Д.С. - Маріуполь: ПДТУ, 2010 – 246 с. 

11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування та 

підтримка Web-застосувань» для освітньо-професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.040302 – «Інформатика» / Сергієнко А.В. - 

Маріуполь: ПДТУ, 2014 –  72 с. 

 

Інформаційні ресурси 

12. http://www.postroika.ru/programming/ Веб-программирование. Статьи. 

13. http://ru.html.net/tutorials/html/ Учебник HTML. 

14. http://ru.html.net/tutorials/css/ Учебник CSS. 

15. http://www.cyberguru.ru/web/web-programming/cgi-tutor.html Учебное пособие по CGI-

программированию. 

16. http://javascript.ru/ JavaScript и смежные технологии. 

17. http://www.php5.ru/study/webbasics Самоучитель PHP. 

18. http://msdn.microsoft.com/ Справочник Microsoft deweloper network. 

19. http://htmlbook.ru/Справочник html, CSS. 

 

СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІМІТАЦІЯ 

 

http://www.postroika.ru/programming/
http://ru.html.net/tutorials/html/
http://ru.html.net/tutorials/css/
http://www.cyberguru.ru/web/web-programming/cgi-tutor.html
http://javascript.ru/
http://www.php5.ru/study/webbasics
http://msdn.microsoft.com/
http://htmlbook.ru/


Дисципліна «Стохастичне моделювання та імітація» включає вивчення фундаментальних 

принципів, що використовуються при моделюванні випадкових систем, а також сучасних алгори-

тмів, що на них базуються. Ці алгоритми широко використовуються у сучасних технологіях інфо-

рмаційного пошуку, обробки та розпізнавання мови, біоінформатики та інших прикладних дисци-

плінах. Освоєння та розуміння роботи основних алгоритмів необхідне для підготовки спеціалістів 

з прикладної математики. 

Предметом курсу є випадкові процеси, цепі Маркова із дискретним та непереривним ча-

сом, методи їх опису та аналізу, способи знаходження стаціонарних станів, алгоритми, що базу-

ються на ланцюгах Маркова. 

Мета викладання дисципліни: надати студенту знання із теорії випадкових процесів та Ма-

рковських ланцюгів; розвити здібності студентів до будови та рішення математичних моделей у 

відповідності до напрямку підготовки та спеціалізації; навчити використовувати сучасні мови 

програмування у прикладній діяльності. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: основні поняття з математичної статистики,теорії оцінювання,  основні поняття та ал-

горитми з теорії випадкових процесів. 

вміти: застосовувати вивчені методи та моделі до рішення типових практичних задач; засто-

совувати статистичні методи для обробки результатів; застосовувати отриманні знання до вивчен-

ня інших дисциплін. 

 

Модуль 1 

Теми 1-4: Стохастичні процеси. Марковські процеси. Ланцюги Маркова із дискретним та непере-

ривним часом. Опис Марковського процесу.  

 

Модуль 2 

Теми 5-7: Експоненціальний розподіл. Властивості розподілу. Стаціонарний потік. Потік без нас-

лідку. Пуасонівський процес.  

 

Модуль 3 

Теми 8-10: Поняття прихованої Марковської моделі. Оцінка параметрів моделі. Три основні задачі 

НММ. 

 

Модуль 4 

Теми 11-13: Поняття Марковського випадкового поля. Факторизація клік. Гаусове випадкове поле. 

Модель Ізінга. 

 

Модуль 5 

Теми 14-16: Випадкові блукання. Генерація розподілів. Методи побудови ланцюгів.  

 

Модуль 6 

Теми 17-21: Імітація отжигу. Мінімізація енергії. Алгоритм Метрополіса. Алгоритм Метрополіса-

Хастингса. Семплювання за Гібсом.  

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей . -448с, 2005 

2. Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках. – М.: Мир, 1986. 

3. Статистические методы для ЭВМ/ Под ред. К.Энслейна: Пер. с англ. / Под ред. 

М.Б.Малютова.- М.:Наука. Гл.ред. физ. Мат., лит. 1986.-464с. 

4. Томашевский В. М., Жданова В. Г., Жолдаков О.О.. Вирішення практичних завдань ме-

тодами комп’ютерного моделювання: Навч. посібник.- К.:”Корнійчук”,2001.-268с. 



 

Додаткова література 

5. Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы в физике и химии. М.: Высшая школа, 1990 г. 

6. Sheldon M. Ross. Introduction to Probability Models, Tenth Edition. Academic Press, 2009. 

7. Olive Ibe . Markov Processes for Stochastic Modeling. Academic Press, 2009 

8. Howard M. Taylor, Samuel Karlin, An introduction to Stochastic Modeling, Academic 1998 

9. J. R. Norris. Markov Chains. Cambridge University Press, 1998. 

 

Методичне забезпечення 

10.  Петров А.В. Моделирование систем: Учебное пособие. – Иркутск, Иркутский государт-

ственный технический университет, 2000. – 268 с. 

11. Кацман Ю.А. Моделирование: Учебное пособие. – Томск: Томский политехнический 

университет, 2003. – 91 с.  

 

Інформаційні ресурси 

12. http://studopedia.ru/7_3959_tehnika-stohasticheskogo-modelirovaniya.html 

13. http://lektsii.net/1-149095.html 

14. http://bourabai.ru/cm/7.htm 

 

 

http://studopedia.ru/7_3959_tehnika-stohasticheskogo-modelirovaniya.html
http://lektsii.net/1-149095.html
http://bourabai.ru/cm/7.htm

