
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 18; 

2. Назва: Прикладне програмне забезпечення; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Харів Наталія Олексіївна, 

старший викладач кафедри прикладної математики; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• знати такі програмні продукти як електронні таблиці, математичний калькулятор MatLAB;  

• вміти розв’язувати задачі економічного, статистичного, математичного характеру за 

допомогою електронних таблиць;  

• використовувати систему MatLAB для виконання математичних та інженерних розрахунків у 

режимі калькулятора, вміти складати програми у системі MatLAB, виводити інформацію у 

графічному вигляді. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи (перевірка 

лабораторних робіт, опитування, тестування); 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: ________________________; 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності):програмування, алгебра та геометрія; 

12. Зміст курсу:Змістовий модуль 1. Електронні таблиці. 1.Побудова електронних таблиць. 

2. Проведення розрахунків в електронних таблицях.3.Побудова діаграм. 4.Списки як бази даних. 

5. Використання надбудов Поиск решения і Таблица данных в електронних таблицях.  

Змістовий модуль 2. Математичний калькулятор MatLab. 6.Система MatLab як науковий 

калькулятор. 7.Операції в системі MatLAB. 8.Побудова графіків. 9.Програмування в середовищі 

MatLAB. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Програмне забезпечення 

ЕОМ”. /Харів Н. О. Шифр 100-112. – Рівне: НУВГП, 2013. – 35 с. 

2. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт на тему: ,,Розв’язання задач з 

використанням електронних таблиць” з дисципліни ,,Прикладне програмне забезпечення”. 

Харів Н. О. / Шифр 04-01-14. – Рівне: НУВГП, 2016. – 24 с. 

3. МачулаВ., МачулаО. MicrosoftExcel 2010. Лучший самоучитель – 4-е вид. Изд-во АСТ, 2011. – 

416 с. 

4. Гилат А. Matlab Теория и практика – Москва : ДМК Пресс, 2016. – 416 с.  

5. Информатика. Базовый курс / Под ред. С. В. Симоновича. – СПб. : Питер, 2011. – 640 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24год. лекцій, 24год. лабораторних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи:лекції з використання мультимедійних засобів,лабораторні роботи з використанням 

ПК,самостійна робота; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці _ семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, перевірка лабораторних робіт. 

16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри  П. М. Мартинюк, д.т. н.,доцент 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

 

                 DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT   
1. Code: 18; 

2. Title: Applications software; 

3. Type: Compulsory;                                                                                                                                                       

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study when the discipline is offered: the 1st. 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 4. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Khariv Nataliia Оleksiivna, 

senior lecturer of the applied mathematics department; 

9. Results of studies: after having mastered the discipline the student must be able: 

•  to be aware of such software products as electronic spreadsheets, mathematical calculator MatLAB; 

•  to solve the problems of economical, statistical, mathematical nature by means of electronic spreadsheets; 

•  to use MatLAB system for performing mathematical and engineering designs in the "calculator" mode, to 

develop software in the MatLAB system, to represent information in the graphical form. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures (check-up of 

laboratory works, questioning, testing); 

11.  •  Disciplines preceding the study of the specified discipline ________________________; 

       •  Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (in case of need): programming, 

algebra and geometry; 

12. Course contents: Contents module I. Electronic spreadsheets.  1. Development of electronic 

spreadsheets. Carrying out of calculations in the electronic spreadsheets. 3.Construction of dіagrams. 4. Lists 

as datadases. 5. Use of superstructures. Searching for solutions. Data table in electronic spreadsheets. 

Contents module II. Mathematical calculator MatLab. 6. MatLab system as a scientific calculator.                 

7. Operating in the MatLAB system. 8. Construction of graphs. 9. Programming in the MatLAB 

environment. 

13. Recommended educational editions: 
1. Methodical instructions relative to performing laboratory works on the discipline "Electronic computer 

software". / Khariv N. O. Cypher: 100-112. – Rivne: NUWEE, 2013. – 35 pp. 

2. Methodical instructions and tasks relative to performing laboratory works on the subject: "Solution of 

problems using electronic spreadsheets on the discipline "Applications software". /Khariv N.O.  Cypher 04-

01-14. – Rivne: NUWEE, 2016. – 24 pp. 

3. Machula V., Machula O. Microsoft Excel 2010. The best self-instruction manual. – The 4th edit. AST 

Publishing house, 2011. – 416 pp. 

4. Gulat A. MatLaB. Theory and Practice. – Moscow: DMK Press, 2016. – 416 pp. 

5. Informatics. Basic course / Ed. by S.V. Symonovych. – St. Petersburg. : Peter., 2011. – 64 pp.                   

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                                            
lectures – 24 hours, practical classes – 24 hours, independent work – 72 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: lectures using multimedia presentations,  laboratory works using PC, independent 

work. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the   semester. 

Current control (100 points): testing, questioning, checking-up laboratory works.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department,                                                                                                                                            

Doctor of Engineering,  associate professor                                                  P. M. Martyniuk   

 

 

Переклад виконав П.І.Мігірін 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


