
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) Базиль Олена Олександрівна

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

Семестр вивчення навчальної дисципліни 1 тижнів протягом 1-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни
Обсяг дисципліни становить 5 кред. ЄКТС, 150 год., з яких
16 год. становить контактна робота з викладачем (8 год.
лекцій,8 практичних занять)

Мова викладання українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни
Обов`язкова навчальна дисципліна для всіх освітніх програм
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка"

Передумови для вивчення дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Основи інформатики, Математика

Обмеження 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

Модуль 1. Інформація у інженерній діяльності

Тема 1 Інформація та інформаційні системи

Тема 2 Поняття проектування, технології, виробництва, експлуатації. Конструкторські документи

Тема 3 Основи обробки текстової та графічної інформації. Роль та місце розрахунків у інженерній діяльності

Модуль 2. Інструментальні засоби підготовки текстових конструкторських документів

Тема 4 Основи роботи текстових редакторів

Тема 5 Microsoft Word

Модуль 3. Виконання науково-технічних розрахунків та представлення результатів

Тема 6 Основи теорії алгоритмізації



Тема 7 Microsoft Excel: основні поняття. Обчислення в електронних таблицях. Microsoft Excel як база даних

Тема 8 Основи роботи в MathCad. Типи даних. Введення та редагування даних. Робота з вбудованими
функціями. Методи розв’язання рівнянь та систем

Модуль 4. Системи автоматичного проектування в електроенергетиці

Тема 9 Огляд програм для створення електричних схем

Тема 10 Програма для розробки креслень 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 навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.

Для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:

ПР1 Знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі.

ПР2
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

Тема 1. Інформація та інформаційні системи

IндЗан1 "1" (заочна)
Самостійне вивчення

Тема 2. Поняття проектування, технології, виробництва, експлуатації. Конструкторські документи

Лк1 "Поняття проектування, технології, виробництва, експлуатації. Конструкторські документи" (заочна)
Конструкторська документація. Класифікація конструкторських документів. Комплектність
конструкторської документації. Види конструкторських документів

Тема 3. Основи обробки текстової та графічної інформації. Роль та місце розрахунків у інженерній
діяльності



IндЗан2 "Основи обробки текстової та графічної інформації. Роль та місце розрахунків у інженерній
діяльності" (заочна)
Самостійне вивчення

Тема 4. Основи роботи текстових редакторів

IндЗан3 "Основи роботи текстових редакторів" (заочна)
Самостійне вивчення

Тема 5. Microsoft Word

Пр1 "Формування схеми та змісту документа за допомогою стилів" (заочна)
Створення текстового документа. Робота зі стилями. Створення автозмісту

IндЗан4 "Microsoft Word" (заочна)
Самостійне вивчення.

Тема 6. Основи теорії алгоритмізації

Лк2 "Основи теорії алгоритмізації" (заочна)
Етапи розв'язку завдання на ПК. Алгоритм

Пр2 "Побудова блок-схем завдань" (заочна)
Побудова блок-схем

Тема 7. Microsoft Excel: основні поняття. Обчислення в електронних таблицях. Microsoft Excel як база
даних

Лк3 "Microsoft Excel: основні поняття. Обчислення в електронних таблицях. Microsoft Excel як база даних"
(заочна)
Електронні таблиці. Основні елементи електронних таблиць. Основні режими роботи в Excel. Створення
та збереження даних робочої книги. Формати файлів при збереженні робочої книги. Обчислення в
електронних таблицях. Посилання на комірки. Відносні та абсолютні адреси комірок. Сортування та
фільтрація даних. Консолідація 8.4 Функції

Пр3 "Microsoft Excel: створення електронної таблиці" (заочна)
Створення електронної таблиці з використанням табличного процесора Microsoft Excel

Тема 8. Основи роботи в MathCad. Типи даних. Введення та редагування даних. Робота з вбудованими
функціями. Методи розв’язання рівнянь та систем

Лк4 "Основи роботи в MathCad. Типи даних. Введення та редагування даних. Робота з вбудованими
функціями. Методи розв’язання рівнянь та систем" (заочна)
Можливості та призначення Mathcad. Взаємодія з іншими програмами. Аналітичне розв’язання рівнянь та
систем. Чисельне розв’язання рівнянь та систем. Графічне розв’язання рівнянь та систем.

Пр4 "Основи роботи з MathCad." (заочна)
Робота з матрицями. Робота з функціями та побудова графіків

Тема 9. Огляд програм для створення електричних схем

IндЗан5 "Огляд програм для створення електричних схем" (заочна)
Основні програми: Microsoft Visio, Eagle, Dip Trace

Тема 10. Програма для розробки креслень sPlan

IндЗан6 "Програма для розробки креслень sPlan" (заочна)
Інтерфейс програми. Побудова схем

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання інтерактивних вправ

НД2 Виконання практичних завдань

НД3 Електронне навчання у системах (платформа https://mix.sumdu.edu.ua/)

НД4 Обговорення (чат, форум)

НД5 Виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних завдань



8. Методи викладання, навчання

Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Лекції-дискусії

МН1 Навчальна дискусія / дебати

Використання games learning, blended learning, технологій VR/AR

Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та  синтезу.  Здатність  застосовувати  знання  у
практичних  ситуаціях

9. Методи та критерії оцінювання

9.1. Критерії оцінювання

Шкала
оцінювання

ECTS
Визначення

Чотирибальна
національна

шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

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

4 (добре) Вище середнього рівня з кількома помилками В 82 ≤ RD < 89

4 (добре) Загалом правильна робота з певною кількістю помилок С 74 ≤ RD < 81

3 (задовільно) Непогано, але зі значною кількістю недоліків D 64 ≤ RD < 73

3 (задовільно) Виконання задовольняє мінімальні критерії E 60 ≤ RD < 63

2
(незадовільно) Можливе повторне складання FX 35 ≤ RD < 59

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Самостійне виконання студентами ситуаційних вправ на практичних заняттях та їх обговорення.

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних завдань

МСО2 Підсумковий контроль: екзамен

Контрольні заходи:

1-й семестр 60 балів

МСО1. Виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних завдань 20

20

МСО2. Підсумковий контроль: екзамен 40

40

Контрольні заходи в особливому випадку:
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10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни

10.1 Засоби навчання

ЗН1 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережи

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1 https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:c5dfdb13db13a6099b7e1489d805156fd10127f0/20200921190435//index.html


