
 

 

 
І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Прикладне програмне забезпечення 

Повна офіційна назва закладу вищої 
освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет електроніки та інформаційних 
технологій. Кафедра прикладної 
математики та моделювання складних 
систем 

Розробник(и) к.ф.-м.н., доц. Колесник М.М. 

Рівень вищої освіти 
перший рівень вищої освіти, НРК – 
7 рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 
перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 
дисципліни 1-ий семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 
кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 64 
години становить контактна робота з 
викладачем (16 годин лекцій, 48 годин 
лабораторних робіт), 86 години становить 
самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для 
освітньої програми «Електротехнічні 
системи електроспоживання» 

Передумови для вивчення дисципліни Предмети “Основи інформатики” та 
“Математика” в об’ємі середньої школи 

Додаткові умови Відсутні 

Обмеження Відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є досягнення студентами досвіду роботи з програмним 
забезпеченням, комп’ютерними технологіями і методологією використання сучасної 
комп’ютерної техніки та комп’ютерних програм для розв’язання інженерних та 
економічних задач, а також створення конструкторської документації шляхом 
обробки та аналізу інформації. 



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Інформація у інженерній діяльності 
Інформація та інформаційні системи. Життєвий цикл машин. Поняття 

проектування, технології, виробництва, експлуатації. Конструкторські документи. 
Основи обробки текстової та графічної інформації. Роль та місце розрахунків у 
інженерній діяльності. 

Тема 2. “Інструментальні засоби підготовки текстових конструкторських 
документів.  

Основи роботи текстових редакторів. Microsoft Word як текстовий процесор. 
Редагування та форматування тексту. Таблиці, колонтитули, математичні формули. 
Формування зовнішнього вигляду документа. Застосування стилів та шаблонів при 
створенні документів. Пошук і заміна фрагментів тексту. Вставлення та 
форматування ілюстрацій. Створення конструкторської документації. 

Тема 3 “Виконання науково-технічних розрахунків”.  
3.1. Основи теорії алгоритмізації. 
Основні поняття. Поняття алгоритму. Способи опису алгоритмів. Базові 

алгоритмічні структури. Циклічні алгоритми.  
3.2 Табличний процесор MS Excel 
Основні відомості. Побудова таблиць: Способи адресації даних. Введення, 

редагування та обробка даних. Робота з комірками таблиці. Типи даних. 
Форматування комірок. Умовне форматування. Функції (Математичні, Статистичні, 
Текстові, Логічні, тощо). Формули. Результат виконання формул відповідного типу. 
Порядок виконання операцій у формулах. Логічні формули. Оператори відношення. 
Оператор умовного переходу (ЕСЛИ), Робота з матрицями. Бази даних в Excel. 
Робота зі списками (сортування даних (по одному, декільком ключам). Створення 
проміжних підсумків. Фільтрація даних: автофільтр, розширений фільтр, фільтр за 
критерієм, що обчислюється). Консолідація даних. Імпорт даних. Ділова графіка. 
Підготовка до друку. Розв’язок прикладних задач.  

3.3. Основи роботи в MathCad 
Інтерфейс користувача. Вхідна мова системи MathCAD. Типи даних. Введення 

та редагування даних. Робота з вбудованими функціями. Виконання обчислень над 
матрицями та векторами. Векторні та матричні оператори та функції. Способи 
табулювання функцій. Побудова та редагування двовимірних та тривимірних 
графіків. Методи розв’язання алгебраїчних рівнянь і систем. Рівняння з одним 
невідомим. Корені полінома. Системи рівнянь. Пошук екстремумів функцій. 
Розв’язок задач математичного аналізу. Вирішення диференціальних рівнянь та 
систем. Символьні обчислення. Знаходження інтегралів і похідних.  

Тема 4. Системи автоматичного проектування в електроенергетиці 
Основні відомості. Знайомство з програмою для розробки креслень sPlan. 

Основне вікно програми sPlan 7. Налаштування программи sPlan. Умовно-графичні 
позначення компонентів схем. Редактор компонентів sPlan. Бібліотеки компонентів 
sPlan. Створення нової бібліотеки. Створення креслень в sPlan. Створення 
принципових електричних схем за допомогою редактора sPlan. 

 



 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 Знати основні особливості роботи з прикладними програмними 
засобами при створенні текстової, табличної та графічної інформації  

РН2 Знати методи та алгоритми розрахунку типових математичних та 
економічних задач при використанні програмних засобів 

РН3 
Вміти вибирати програмні засоби для розв'язання конкретних 
прикладних задач, забезпечувати необхідні умови їх застосування з 
огляду отримання необхідних результатів; 

РН4 Вміти створювати принципові електричні схеми та розуміти їх 
структуру. 

РН5 Вміти створювати текстові, табличні та графічні документи шляхом 
обробки та аналізу інформації 

РН6 Вміти проводити пошук необхідної інформації з використанням 
інформаційних технологій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН10 Знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі. 

ПРН21 

Демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням та 
програмним забезпеченням, а також виконання розрахунків режимів 
роботи електротехнічного, електроенергетичного та 
електромеханічного обладнання, відповідних комплексів та систем. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л та лабораторні 
роботи (ЛР): 

Тема 1. Інформація у інженерній діяльності. 
Л1. Інформація та інформаційні системи. Поняття проектування. 

Конструкторські документи. Роль та місце розрахунків у інженерній діяльності. 
Microsoft Word як текстовий процесор. Редагування та форматування тексту. Таблиці, 
колонтитули, математичні формули. 

Тема 2. Інструментальні засоби підготовки текстових конструкторських 
документів. 

Л2. Формування зовнішнього вигляду документа. Застосування стилів та 
шаблонів при створенні документів. Пошук і заміна фрагментів тексту. Вставлення та 
форматування ілюстрацій. Створення конструкторської документації. 

ЛР 1. Засоби підготовки текстових документів. Колонтитули, формули, таблиці, 
нижні індекси, призначення клавіш символам. 

ЛР 2. Застосування стилів та шаблонів при створенні текстових 
конструкторських документів 



 

 

Тема 3. Виконання науково-технічних розрахунків 
Л3. Поняття алгоритму. Способи опису алгоритмів. Базові алгоритмічні 

структури. Табличний процесор MS Excel. Побудова таблиць: Введення, редагування 
та обробка даних. Типи даних. Форматування комірок. Умовне форматування. 

ЛР 3. Основи роботи з табличним процесором MS Excel. Введення даних, 
форматування комірок. Застосування засобів автоматизації введення та використання 
підсумкових функцій. 

Л4. Вбудовані функції Excell. Виклик списку функцій. Робота з формулами. 
Порядок виконання операцій у формулах. Логічні формули. Оператор умовного 
переходу (ЕСЛИ). Робота з матрицями. 

ЛР 4. Введення числових даних. Абсолютні і відносні адресації комірок. 
Використання функцій. Підготовка документа до друку, попередній перегляд 

Л5. Бази даних в Excel. Робота зі списками: сортування даних. Створення 
проміжних підсумків. Фільтрація даних: автофільтр, розширений фільтр, фільтр за 
критерієм, що обчислюється. Консолідація. Імпорт даних. Ділова графіка.  

ЛР 5. MS Exell. Умовне форматування. Проведення математичних розрахунків. 
Л6. Вхідна мова системи MathCAD. Типи даних. Введення та редагування 

даних. Робота з вбудованими функціями. Виконання обчислень. Способи 
табулювання функцій. Побудова та редагування двовимірних та тривимірних 
графіків. 

ЛР 6. MS Exell. Роз’вязання рівнянь. Робота з матрицями даних. Основи роботи 
з базами даних. Аналіз та обработка даних 

Л7. Методи розв’язання алгебраїчних рівнянь і систем. Рівняння з одним 
невідомим. Корені полінома. Розв’язок задач математичного аналізу. Символьні 
обчислення. Знаходження інтегралів і похідних. 

ЛР 7. Excell. Реалізація умовних конструкцій функції ЕСЛИ( ). Створення та 
редагування діаграм. 

Тема 4. Системи автоматичного проектування в електроенергетиці 
Л8. Основні відомості. Знайомство з програмою для розробки креслень sPlan. 

Налаштування программи. Умовно-графичні позначення компонентів схем. Редактор 
компонентів sPlan. Бібліотеки компонентів sPlan. Створення креслень в sPlan.  

ЛР 8. Розв’язок прикладних задач в MS Excell. 
ЛР 9. Основи роботи в Mathcad. Виконання обчислень. Робота з вбудованими 

функціями в Mathcad. 
ЛР 10. Робота с матрицями в Mathcad. 
ЛР 11. Обробка функцій. Створення інтервалів функцій в Mathcad. Кусково-

неперервні функції. 
ЛР 12. Побудова і редагування графіків в Mathcad. 
ЛР 13. Розв’язок прикладних задач в Mathcad 
ЛР 14. Методи розв’язання алгебраїчних рівнянь і систем в Mathcad. 
ЛР 15. Методи розв’язання диференціальних рівнянь і систем в Mathcad 
ЛР 16. Обчислення з рядами. Символьні обчислення в Mathcad. 
ЛР 17. Знаходження інтегралів і похідних в Mathcad. 
ЛР 18. Розв’язок прикладних задач в Mathcad 
ЛР 19. Знайомство з програмою для розробки креслень  SPLAN 
ЛР 20.Вивчення додаткових можливостей програми для розробки креслень 

SPLAN 
ЛР 21. Створення шаблону і розробка форматки для електричних схем в 



 

 

схемном редакторі SPLAN 
ЛР 22. Створення символів компонентів електричних схем. 
ЛР 23. Робота з менеджером бібліотек. Редагування компонентів. 
ЛР 24. Створення принципових електричних схем 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Виконання практичних завдань 
НД 2. Обговорення (чат, форум) 
НД 3 .Розрахунково-графічна робота за темами 2-4 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 
МН1. Інтерактивні лекції; 
МН2. Лабораторні роботи. 

Лекції надають студентам теоретичні матеріали з тем дисципліни, що є основою 
для самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2, РН 6). Лекції 
доповнюються лабораторними роботами, що надають студентам можливість 
застосовувати теоретичні знання на прикладних задачах (РН 3, РН 4 та РН 5). 

Виконання лабораторної роботи передбачає аналіз матеріалу, постановку 
проблем і завдань з можливістю консультацій з викладачем, як безпосередньо, так і 
опосередковано через Google Classroom. 

Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, лабораторних робіт та 
виконанню розрахунково-графічної роботи.. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Використовуються такі співвідношення між рейтинговими балами, оцінками 
ECTS-шкали та національною п’ятибальною шкалою оцінювання: 

Сума балів Оцінка ECTS Оцінка за 
національною шкалою  Визначення 

90–100 А 5 (відмінно) Відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 

82–89 В 
4 (добре) 

Вище середнього рівня з 
кількома помилками 

74–81 С В загальному правильна робота з 
певною кількістю помилок 

64–73 D 
3 (задовільно) 

Непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

60–63 Е Виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

35–59 FX 
2 (незадовільно) 

Можливе повторне складання 

0–34 F Необхідний повторний курс з 
навчальної дисципліни 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

З дисципліни для поточного формативного оцінювання використовуються тестові 
письмові опитування та усні коментарі викладача за його результатами, консультації 



 

 

викладача під час виконання лабораторних робіт.  

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових тестувань, 
захисту виконуваних лабораторних робіт, письмових контрольних робіт рід час 
атестаційних тижнів та розрахунково-графічної роботи (виконання, захист). Всі 
роботи повинні бути виконані самостійно. Схожі між собою, роботи будуть відхилені 

Оцінка студента формується таким чином: 
1. Захист за результатами виконаних лабораторних робіт –  максимально 20 

балів; (ЗЛР). 
2. Контрольні роботи під час атестаційних тижнів (2 модульні цикли, по 10 

балів кожен) – максимально 20 балів; (АТ) 
3. Розрахунково-графічна робота (виконання, захист) – 20 балів. (РГР) 
4. Форма підсумкового контролю – іспит, що проводиться у письмовій формі 

(40 балів). 
a. Студент не допускається до іспиту, якщо не виконав 80 % лабораторних робіт з 

дисципліни, або якщо не здав розрахунково-графічну роботу до останнього 
лабораторного заняття. 

b. при отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних 
атестацій менше 35% від призначених на них (60*35%=21 бал), він не 
допускається до іспиту. 

c. при отриманні за наслідками модульних атестацій та складання іспиту 
загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці (не менше 35 
балів), студентові надається право на дворазове перескладання (викладачеві та 
комісії) заходу підсумкового семестрового контролю (ПСК); 

d. при повторному складанні ПСК оцінювання здійснюється без урахування 
рейтингових балів модульних атестацій. При успішному складанні заходу 
підсумкового семестрового контролю використовується оцінка «задовільно 60 
балів», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування 
накопичених балів.  

e. при отриманні за наслідками модульних атестацій та складання іспиту 
загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці менше 35 
балів студент відраховується з університету. 

f. за наявністю документально підтверджених поважних причин, визначених 
положенням про організацію навчального процесу СумДУ, допускається 
ліквідація заборгованості відповідно до правил встановлених у нормативних 
документах. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за 
іспит має бути не менше ніж 20 балів 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Навчальний процес потребує використання мультимедійного проектора,  
ЗН 2 Комп’ютерний клас з встановленим прикладним програмним забезпеченням  

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна література. 
1. Конспект лекцій з дисципліни “Прикладне програмне забезпечення”/ Укладач  М.М. 



 

 

Колесник, 2019, в електронному вигляді. 
2. Основи інформатики Microsoft Word 2016. Навчальний посібник в електронному 
вигляді / В.О. Нелюбов, О.С. Куруцаю - Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с. 
3. Основи інформатики Microsoft Excel 2016. Навчальний посібник в електронному 
вигляді / В.О. Нелюбов, О.С. Куруцаю - Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с 
4. Методичні вказівки до лабораторних робіт на тему “Інструментальні засоби 
підготовки текстових конструкторських документів та виконання науково-технічних 
розрахунків” з дисциплін «Прикладне програмне забезпечення» / Укладач  М.М. 
Колесник., в електронному вигляді. 
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт на тему “Використання програми 
MathCad” з дисциплін «Прикладне програмне забезпечення» / Укладач  М.М. 
Колесник,  в електронному вигляді 

Допоміжна література: 
1. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Прикладне 
програмне забезпечення” / Укладач  М.М. Колесник 
2. Науково-технічні обчислення засобами MathCad та MS Excel. Навчальний посібник 
/ А.М. Кундрат, А.М. Кундрат. – Рівне:НУВГП, 2014. – 252 с 
3. Лаврентик А.И., Тузенко О.А. MathCad. Конспект лекций. – Мариуполь. ПГТУ, 
2010. – 114с. 
4. https://support.office.com/en-us/office-training-center 
5. https://www.mathcad.com/en/blogs/complete-beginners-guide-ptc-mathcad 
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