
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Обчислювальні системи 

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) Князь Ігор Олександрович

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

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 8 тижнів протягом 1-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни
Обсяг  навчальної  дисципліни  становить  5  кредитів
ЄКТС, 150 годин, з яких 64 год ауд. (лекції - 32 год.,
лаб. - 32 год.), 86 год СРС.

Мова викладання українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для  освітньої
програми  "Прикладна  математика"

Передумови для вивчення дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Формування  у  студентів  сучасного  світогляду  в  області  комп’ютерного  моделювання  та
автоматизації  процесу  проведення  наукового  дослідження.
4. Зміст навчальної дисципліни

Тема  1  Програмні  пакети  обчислювальної  математики.  Вхідна  мова  системи  MatLab  та
проведення простих обчислень
Предмет  курсу.  Огляд  суасних пакетів  обчислювальної  математики.  Технічні  характеристики
системи  MatLab  та  галузі  її  використання.  Математичні  САПР  та  їх  експлуатацїйні
характеристики.  Загальна  характеристика  MatLab:  системи  автоматизації  науково-технічних
розрахунків. Особливості файлової структури оболонки MatLab. Вхідна мова системи MatLab та
проведення простих обчислень.  Матриці,  вектори та числа як основні  поняття мови системи
MatLab. Числа, змінні та математичні вирази в системі MatLab. Системні константи та змінні у
системі  MatLab.  Головні  команди  текстового  редактора  системи  MatLab.  Змінні  та  загальні
функції  у  системі  MatLab та  робота з  ними.  Оператори системи MatLab.  Загальні  функції  у
системі MatLab. Спеціальні дії з числами та структурами в системі MatLab, реалізовані через
функції. Порозрядне оброблення даних. Дії з множинами.



Тема 2 Основні функції системи MatLab
Команди та функції для роботи з файлами. Команди керування та системи команди. Команди
керування змінними та робочою областю системи. Ведення щоденника та команда MatLab diary.
Елементарні  математичні  функції  для  роботи  з  числовими  даними.  Спеціальні  математичні
функції.  Функції  перетворення  координат.  Функції  вищої  математики.  Математичні  дії  над
векторами та матрицями і функції та їх опрацювання. Векторні функції для роботи з поліномами.

Тема 3 Операції зі структурами даних та символьний процесор системи MatLab
Операції зі структурами даних. Множинна індексація масивів. Ускладнені структури даних та
операції  з  рядками символів.  Структури як типи даних. Робота з багатовимірними масивами.
Головні  функції,  призначені  для  реалізації  операцій  над  структурами  даних.  Символьний
процесор  системи  MatLab  та  особливості  його  використання.  Загальні  основи  роботи  із
символьним  процесором  та  команди  описання  аналітичних  змінних.  Функції  аналітичного
процесора з графічним інтерфейсом.

Тема 4 Графічні функції системи MatLab та особливості їх використання
Основні функції двовимірної графіки. Побудова графіків через інтерполяцію дискретних відліків
відрізками прямих ліній. Зміна властивостей графіків через систему меню. Зміна властивостей та
групування графіків через командні рядки. Зміна властивостей графіків через параметри функції
plot. Зміна властивостей побудованих графічних об’єктів за допомогою дескрипторної графіки.
Спеціальні функції двовимірної графіки у системі MatLab. Стовпчикові діаграми та гістограми.
Сходинкові графіки. Побудова графіків із зонами похибки даних. Графіки дискретних відліків
функції.  Побудова  графіків  у  полярній  системі  координат.  Побудова  графіків  від  аналітично
заданої функції. Основні функції тривимірної графіки. Створення масивів даних для визначення
функцій  від  двох  аргументів.  Побудова  аксонометрії  тривимірних  поверхонь.  Оформлення
тривимірних графіків. Сітчасті тривимірні графіки та графіки із зафарбуванням. Контурні графіки.
Оформлення та розташування графіків та систематизація функцій тривимірної графіки системи
MatLab.

Тема 5 Концептуальні основи програмування в системі MatLab та програмні засоби їх реалізації
Робота  із  системою  MatLab  у  режимі  програмування.  Основні  типи  даних  та  засоби
програмування. Загальна структура файлів зовнішніх функцій та правила їх написання. Статус
змінних  у  функціях ,  п ідфункці ї .  Функці ї  функцій .  Створення  прост іших
файлів-функцій(процедур). Створення М-файлів. Створення Script-файлів. Класи обчислювальних
об`єктів.  Похідні  класи  MatLab.  Створення  нового  класу.  Умовний  оператор  та  головні
особливості його використання. Оператор циклу з фіксованою кількістю повторень. Оператор
циклу з рекурентними ітераційними обчисленнями. Оператор циклу з післяумовою. Оператор
вибору switch  … case  … otherwise  … end.  Оператори закінчення керуючих обчислювальних
структур end, break, continue та return.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Уміти застосовувати сучасні програмні інструменти для автоматизації математичних
обчислень

РН2 Розуміти принципи роботи спеціалізованих математичних пакетів

РН3 Уміти  застосовувати  пакет  MatLab  для  проведення  аналітичних  та  чисельних
розрахунків

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.

Для спеціальності 113 Прикладна математика:



ПР2
Знати  сучасні  мови  програмування  та  основні  напрями  задач,  в  яких  вони
застосовуються найбільш ефективно. Вільно володіти двома мовами програмування
та їх надбудовами.

ПР4

Уміти  розробляти  та  використовувати  на  практиці  алгоритми,  пов’язані  з
апроксимацією  функціональних  залежностей,  чисельним  диференціюванням  та
інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних
рівнянь, розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень.

ПР9 Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у певних межах часу.

ПР15 Застосовувати  сучасні  технології  програмування  та  розроблення  програмного
забезпечення,  програмної  реалізації  чисельних  і  символьних  алгоритмів.

ПР16 Використовувати  в  практичній  роботі  спеціалізовані  програмні  продукти  та
програмні  системи  комп’ютерної  математики.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Програмні пакети обчислювальної математики. Вхідна мова системи MatLab та
проведення простих обчислень

Лк1 "Огляд суасних пакетів обчислювальної математики." (денна)
Предмет  курсу.  Огляд  суасних пакетів  обчислювальної  математики.  Технічні  характеристики
системи  MatLab  та  галузі  її  використання.  Математичні  САПР  та  їх  експлуатацїйні
характеристики.

Лк2 "MatLab - система автоматизації науково-технічних розрахунків." (денна)
Загальна  характеристика.  Особливості  файлової  структури  оболонки  MatLab.  Вхідна  мова
системи MatLab та проведення простих обчислень.

Лк3 "Матриці, вектори та числа як основні поняття мови системи MatLab." (денна)
Числа, змінні та математичні вирази в системі MatLab. Системні константи та змінні у системі
MatLab. Головні команди текстового редактора системи MatLab. Змінні та загальні функції  у
системі MatLab та робота з ними. Оператори системи MatLab. Загальні функції у системі MatLab.
Спеціальні дії з числами та структурами в системі MatLab, реалізовані через функції. Порозрядне
оброблення даних. Дії з множинами.

Лб1 "Вхідна мова системи MatLab та проведення простих обчислень." (денна)
Матриці, вектори та числа як основні поняття мови системи MatLab. Числа, змінні та математичні
вирази в системі MatLab.

Лб2 "Змінні та загальні функції у системі MatLab та робота з ними." (денна)
Оператори системи MatLab.  Загальні  функції  у  системі  MatLab.  Спеціальні  дії  з  числами та
структурами в системі MatLab, реалізовані через функції.

Лб3 "Порозрядне оброблення даних" (денна)
Дії з множинами.

Тема 2. Основні функції системи MatLab

Лк4 "Команди та функції" (денна)
Команди та функції для роботи з файлами. Команди керування та системи команди. Команди
керування змінними та робочою областю системи.

Лк5 "Елементарні математичні функції для роботи з числовими даними." (денна)
Елементарні  математичні  функції  для  роботи  з  числовими  даними.  Спеціальні  математичні
функції. Функції перетворення координат. Функції вищої математики.



Лк6 "Математичні дії над векторами та матрицями" (денна)
Математичні дії над векторами та матрицями і функції та їх опрацювання. Векторні функції для
роботи з поліномами.

Лб4 "Система команд MatLab" (денна)
Команди та функції для роботи з файлами. Команди керування та системи команди. Команди
керування змінними та робочою областю системи. Ведення щоденника та команда MatLab diary.

Лб5 "Елементарні математичні функції для роботи з числовими даними." (денна)
Елементарні  математичні  функції  для  роботи  з  числовими  даними.  Спеціальні  математичні
функції. Функції перетворення координат. Функції вищої математики.

Лб6 "Матричні обчислення" (денна)
Математичні дії над векторами та матрицями і функції та їх опрацювання. Векторні функції для
роботи з поліномами.

Тема 3. Операції зі структурами даних та символьний процесор системи MatLab

Лк7 "Операції зі структурами даних" (денна)
Операції зі структурами даних. Множинна індексація масивів.

Лк8 "Ускладнені структури даних та операції з рядками символів." (денна)
Ускладнені структури даних та операції з рядками символів. Структури як типи даних. Робота з
багатовимірними масивами.

Лк9  "Загальні  основи  роботи  із  символьним  процесором  та  команди  описання  аналітичних
змінних." (денна)
Головні  функції,  призначені  для  реалізації  операцій  над  структурами  даних.  Символьний
процесор системи MatLab та особливості його використання. Функції аналітичного процесора з
графічним інтерфейсом.

Лб7 "Операції зі структурами даних" (денна)
Обробка масивів. Генерування, індексація, конкатенація.

Лб8 "Виконання символьних обчислень" (денна)
Операції символьних перетворень (обчислень) в MatLab

Лб9 "Виконання символьних обчислень." (денна)
Операції символьних перетворень в MatLab

Тема 4. Графічні функції системи MatLab та особливості їх використання

Лк10 "Графічні функції системи MatLab" (денна)
Графічні функції системи MatLab та особливості їх використання. Основні функції двовимірної
графіки.

Лк11 "Оформлення графічних результатів" (денна)
Зміна властивостей графіків через систему меню. Зміна властивостей та групування графіків через
командні рядки. Зміна властивостей графіків через параметри функції plot. Зміна властивостей
побудованих  графічних  об’єктів  за  допомогою  дескрипторної  графіки.  Спеціальні  функції
двовимірної графіки у системі MatLab.

Лк12 "Види графіків та їх побудова в Matlab" (денна)
Стовпчикові діаграми та гістограми. Сходинкові графіки. Побудова графіків із зонами похибки
даних. Графіки дискретних відліків функції. Побудова графіків у полярній системі координат.
Побудова графіків від аналітично заданої функції.



Лб10 "Основні функції тривимірної графіки" (денна)
Основні функції тривимірної графіки. Створення масивів даних для визначення функцій від двох
аргументів. Побудова аксонометрії тривимірних поверхонь. Оформлення тривимірних графіків.
Сітчасті тривимірні графіки та графіки із зафарбуванням.

Лб11 "Контурні графіки" (денна)
Контурні графіки. Оформлення та розташування графіків та систематизація функцій тривимірної
графіки системи MatLab.

Тема 5.  Концептуальні основи програмування в системі MatLab та програмні засоби їх
реалізації

Лк13 "Робота із системою MatLab у режимі програмування." (денна)
Основні типи даних та засоби програмування. Загальна структура файлів зовнішніх функцій та
правила  їх  написання.  Статус  змінних  у  функціях,  підфункції.  Функції  функцій.  Створення
простіших файлів-функцій(процедур). Створення М-файлів. Створення Script-файлів.

Лк14 "Класи обчислювальних об`єктів." (денна)
Класи обчислювальних об`єктів. Похідні класи MatLab. Створення нового класу.

Лк15 "Умовні конструкції та цикли" (денна)
Умовний оператор та  головні  особливості  його використання.  Оператор циклу з  фіксованою
кількістю повторень.  Оператор  циклу  з  рекурентними ітераційними обчисленнями.  Оператор
циклу з післяумовою. Оператор вибору switch … case … otherwise … end. Оператори закінчення
керуючих обчислювальних структур end, break, continue та return.

Лк16 "Робота із бібліотеками MatLab" (денна)
Знайомство  із  бібліотеками  MatLab:  Neural  Network  Toolbox,  Simulink,  Matlab  Distributed
Computing Engine тощо

Лб12 "Програмування в MatLab на прикладах розв’язання фізичних задач" (денна)
Сценарії та функції. Умовні оператори. Цикли.

Лб13 "Програмування в MatLab на прикладах розв’язання фізичних задач" (денна)
Диференціювання.  Розв’язок  звичайних  диференціальних  рівнянь.  Розв’язок  диференціальних
рівнянь у часткових похідних.

Лб14 "Створення функцій." (денна)
Створення функцій.

Лб15 "Принципи розв’язку систем рівнянь на прикладах дослідження фізичних систем." (денна)
Чисельні  схеми розв’язання систем диференціальних рівнянь та їх  представ лення у MatLab.
Переваги та недоліки.

Лб16 "Спеціалізовані прикладні пакети MatLab." (денна)
Спеціалізовані прикладні пакети MatLab:Simulink, Curve Fitting, Neural Networks.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Підготовка до лекцій

НД2 Підготовка до лабораторного заняття

НД3 Підготовка до атестації

НД4 Виконання та презентація результатів лабораторної роботи

НД5 Підготовка мультимедійних презентацій

НД6 Написання та захист курсової роботи

8. Методи викладання, навчання



Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Лекції-дискусії

МН2 Інтерактивні лекції

Лекції надають студентам матеріали з основ MatLab та принципів роботи систем обчислювальної
математики,  що  є  основою  для  самостійного  навчання  здобувачів  вищої  освіти  (РН2).  Лекції
доповнюються  лабораторними  заняттями,  що  надають  студентам  можливість  застосовувати
теоретичні  знання  на  практичних  прикладах  (РН1,  РН3).

ЗК1.  Здатність  учитися,  здобувати  нові  знання,  уміння,  у  тому  числі  в  галузі,  відмінній  від
професійної ЗК2. Здатність гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий
підхід,  ініціативу.  ЗК5.  Здатність  ефективно  використовувати  комп’ютерні  та  інформаційні
технології  в  професійній  діяльності

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 Захист презентацій та рефератів

МФО2 Обговорення та самокорекція виконаної роботи студентами

МФО3 Проведення розрахунків

МФО4 Проведення розрахунків

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Звіт за результатами виконання лабораторних робіт

МСО2 Написання за захист курсової роботи

МСО3 Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль)

Контрольні заходи:



1-й семестр 100 балів

МСО1. Звіт за результатами виконання лабораторних робіт 60

6x10 60

МСО3. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 40

2x20 40

Контрольні заходи в особливому випадку:

Курсова робота:

100 балів

МСО2. Написання за захист курсової роботи 100

100

Оцінка студента формується таким чином: 1. звіт за результатами виконання лабороторної роботи
(виконання,  презентація,  захист)  –  10  балів  за  кожну  роботу  (усього  6  робіт);  2.  підсумковий
модульний  контроль  (ПМК)  у  кожному  модульному  циклі  –  по  20  балів  (форма  підсумкового
контролю  –  залік,  що  проводиться  у  письмовій  формі  за  тестовими  технологіями).  Захист
лабораторної роботи є комплексним і включає захист теоретичного матеріалу згідно теми роботи,
захист  базового  та  індивідуальних  завдань  за  даною  темою.  Відповідно  рейтингові  бали
розподіляються наступним чином: 4 бали нараховуються за теоретичну частину (від 2,4 до 4 балів), 6
балів – за практичне виконання базового та індивідуальних завдань (від 3.6 до 6 балів). Курсова
робота з дисципліни передбачає проведення усіх етапів машинного навчання на реальних даних:
підготовку даних;  вибір  оптимального методу навчання;  програмну реалізацію та  інтерпретацію
результатів. Дані та предмет дослідження для курсової роботи обираються студентами самостійно та
узгоджуються з  викладачем до кінця 1 модулю навчання.  Шкала оцінювання курсової  роботи з
навчальної дисципліни: R=100 балів (при позитивному оцінюванні від 60 до 100 балів). Оцінюванню
підлягають такі етапи курсової роботи: - розуміння даних, доменної галузі, формулювання проблеми,
актуальність – 20 б. - чіткий та деталізований аналіз даних, що відповідає поставленій меті – 20 б.; -
ефективність  використаних  підходів  та  методів  –  20  б.;  -  наявність  чітких  та  обґрунтованих
рекомендацій та висновків – 20 б.; - захист та презентація результатів роботи – 20 б.

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Прикладне програмне забезпечення. Програмний пакет MatLab

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1
Nagar S. Introduction to MATLAB for Engineers and Scientists : Solutions for Numerical
Computation and Modeling / S. Nagar ; by Sandeep Nagar. — 1st ed. 2017. — Berkeley,
CA : Apress, 2017. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3189-0

Допоміжна література

2
Methodological instructions for practical training in ”Computing Systems” on the topic
“Working with MatLab” / compilers : I.A. Knyaz’ – Sumy : Sumy State University, 2015.
– 36 p.
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2
Ploskas N. Linear Programming Using MATLAB® [Електронний ресурс] / N. Ploskas, N.
Samaras ; by Nikolaos Ploskas, Nikolaos Samaras. — 1st ed. 2017. — Cham : Springer
International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65919-0


