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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

Магістранти, 2 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчати дисципліну 

Комп’ютерних технологій і систем 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що 

забезпечує дисципліна 

 

- Виявляти компетентність з використання 

комп’ютерної графіки в науковій та викладацькій 

діяльності при подготовці і наборі різноманітних 

текстових документів та наукових публікацій; 

- володіти основними прийомами роботи в текстових 

редакторах; 

-володіти основними прийомами роботи в електронних 

таблицях; 

- володіти алгоритмами розв’язку задач в середовищі 

електронних таблиць та вміти наглядно представляти 

отримані результати; 

- компетентно застосовувати електронні табличні 

процесори для обробки великих обсягів даних з 

широким використанням графічних можливостей для 

візуалізації і наглядного представлення даних; 

- вміти використовувати електронні таблиці і 

інтегровані системи математичних обчислень для 

організації складних обчислень та застосовувати їх для 

розв’язання різноманітних задач з застосуванням їх 

графічних можливостей для відображення отриманих 

результатів; 

- вміти використовувати можливості комп’ютерної 

графіки за для як найкращого представлення 

результатів наукової роботи та в викладацькій 

діяльності; 
Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

- Основи програмування; 

- Програмні засоби загального користування; 

- Вища математика (математичний аналіз); 

- Лінійна алгебра та аналітична геометрія; 

- Комп’ютерна графіка; 

- Людино-машинна взаємодія 



Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

15-25 чоловік 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

32 години лабораторних занять. 

Основні теми лабораторних занять: 

- Графіка і рисування в текстовому редакторі Microsoft 

Word. Використання можливостей графіки та рисування 

при підготовці наукових публікацій і різноманітних 

текстових документів. 

- Візуалізація інформації і графічне відображення даних 

в системі електронних таблиць Microsoft Excel. 

- Підготовка і створення презентацій наукових 

досліджень та учбових занять в системі Microsoft 

PowerPoint. 

- Високорівнева графіка та графічний інтерфейс 

користувача в інтегрованій системі математичних 

обчислень MatLab. 

- Розв’язок задач планування і управління та графічне 

представлення отриманих результатів в системі 

електронних таблиць Microsoft Excel. 

- Розв’язок задач наближення функцій та графічне 

представлення отриманих результатів в системі 

електронних таблиць Microsoft Excel. 

- Ціфрова обробка графічних зображень. Використання 

можливостей інтегрованої системи MatLab. 

- Розпізнавання образів і аналіз сцен. 

Мова викладання українська 

Рекомендована 

література 

Основна 

1. Моделі і методи соціально – економічного 

прогнозування: Підручник [Текст] / В.М. Геєць, 

Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, В.В. Іванов, Н.А. 

Дубровіна, А.В. Ставицький. – Харків: 

Видавничий дім «ІНЖЕК», 2005. – 396с. 

2. Дрейпер, Н. Прикладной регрессионный анализ 

[Текст] / Н. Дрейпер, Г. Смит. 3 – е издание. Пер. 

с англ. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 

2007. – 912с. 

3. Власенко, С.Ю. Microsoft Word 2002 [Текст] / 

С.Ю. Власенко. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 

992с. 

4. Новиков, Ф.А. Microsoft Office XP в целом 

[Текст] / Ф.А. Новиков, А.Д. Яценко. - СПб.: БХВ 

– Петербург, 2002. – 928с. 

5. Орвис, В. Excel для ученых, инженеров и 



студентов [Текст] / Вильям Орвис. Пер. с англ. – 

Киев: Юниор, 1999. – 528с. 

6. Каллан, Р. Основные концепции нейронных сетей 

[Текст] / Р. Каллан. Пер. с англ. – Москва: 

Издательский дом «Вильямс», 2003. – 288с. 

7. Хайкин, С. Нейронные сети. Полный курс [Текст] 

/ С. Хайкин. Пер. с англ. – Москва: ООО 

Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104с. 

8. Бондарев, В.Н. Искусственный интеллект: 

учебное пособие для вузов [Текст] / В. Н. 

Бондарев, Ф.Г. Аде. – Севастополь: Издательство 

СевНТУ, 2002. – 615с. 

9. Ту, Дж. Принципы распознавания образов [Текст] 

/ Дж. Ту, Р. Гонсалес. – Москва: Издательство 

«Мир», 1978. – 416с. 

10.  Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений 

[Текст] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – Москва: 

Издательство «ТЕХНОСФЕРА», 2006. – 1072с. 

11. Мартынов, Н.Н. MATLAB 5.X. Вычисления, 

визуализация, программирование [Текст] / Н.Н. 

Мартынов, А.П. Иванов. – Москва: Издательство 

«КУДИЦ-ОБРАЗ», 2000. – 336с. 

12. Калиткин, Н.Н. Численные методы [Текст] / Н.Н. 

Калиткин. – Санкт-Петербург: Издательство 

«БХВ-Петербург», 2011. – 592с. 

Додаткова: 

1. Рыжиков, Ю.И. Решение научно – технических 

задач на персональном компьютере [Текст]/ 

Ю.И. Рыжиков. – Санкт – Петербург: 

Издательство «КОРОНА - принт», 2000. – 

272с. 

2. Васильев, В.И. Распознающие системы [Текст] 

/ В.И. Васильев. – Киев: Издательство 

«Наукова думка», 1983. – 421с. 

3. Васильев, В.И. Проблема обучения 

распознаванию образов. Принципы, 

алгоритмы, реализация [Текст] / В.И. 

Васильев. – Киев: Издательское объединение 

«Выща школа», 1989. – 64с. 

4. Попов, А.А. Excel: практическое руководство 

[Текст] / А.А. Попов. – Москва: Издательство « 

ДЕСС КОМ», 2000. – 302 с. 

5. Кожевников, А.В. Засоби мультимедіа: 

Навчальний посібник [Текст] / А.В. 



Кожевников, В.Л. Кожевников, В.О. Трусов. – 

Дніпропетровськ: Видавництво НГУ, 2006. – 

150с. 

6. Ковтанюк, Ю.С. Самоучитель работы на ПК 

[Текст] / Ю.С. Ковтанюк, С.В. Соловьян. – 

Киев: Юниор, 2001. – 560 с. 

 


