
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _  «Системний аналіз»_________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   __бакалавр___________________________________ 

Спеціальності        __124 Системний аналіз________________________ 

Галузь знань          __12 _Інформаційні технології__________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ____Пакети прикладних програм системного аналізу______________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

4 120 6 - - 48 66 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

Базова 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Прикладні математичні методи системного аналізу  

2. Системний аналіз та проектування інформаційних систем  

3. Моделювання та синтез систем управління  

4. Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПК6. Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати 

програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, інтелектуального аналізу даних. 

ПК17. Здатність визначати критерії вибору програмних засобів та інструментарію обробки та графічного представлення даних та процесів, 

візуального моделювання 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знання составу, властивостей,  функціональних можливостей, 1. 1. Вміння застосовувати в практичній діяльності пакети прикладних 
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методики налаштування, правил використання пакетів прикладних 

програм загального призначення 

програм загального призначення 

2. Знання із методики налаштування та використання пакетів 

прикладних програм для вирішення типових завдань моделювання та 

дослідження процесів обробки даних в комп’ютерних пристроях 

2. Вміння із використання програмних пакетів математичного 

моделювання, знання методів перетворення та форматів подання 

комп’ютерних даних 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

 ПРН33. Уміти  використовувати на практиці програмні оболонки та пакети для обробки різноманітних даних з використанням основних форм 

подання результатів у формі таблиці, графіків тощо. 
7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Програмний пакет загального використання 

 

 

Лекція 1 
Тема: Програмний пакет 

MS Office 

Правила застосування та 

методику роботи із  

інструментальними засобами 

пакету MS Office. 

Створювати та редагувати 

документи за допомогою 

текстового редактору, 

електронного табличного 

редактору, майстру 

презентацій 

http://ww

w.dut.edu.

ua/ua/432-

normativn

i-

dokumenti

-

navchanny

a 

http://www.d

ut.edu.ua/ua/l

ib/1/category/

735 

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Компоненти пакету 

MS Office, інтерфейс 

додатків 

Правила користування 

компонентами пакету та 

засобів інтерфейсу додатків 

Застосовувати засоби 

інтерфейсу додатків для 

вирішення завдань із 

підготовки та редагування 

документів 

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Створення та 

редагування текстових 

документів 

Прийоми роботи із 

текстовою інформацією 

Застосовувати засоби 

текстового редактору для  

створення та редагування 

текстових документів 

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Створення та 

редагування табличних 

документів 

Прийоми роботи із 

табличними документами 

Застосовувати засоби 

текстового і електронного 

табличного редакторів для 

створення і редагування  

табличних даних 

Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Створення та 

редагування графічних 

Прийоми роботи із 

графічною інформацією 

Застосовувати засоби 

текстового і електронного 

http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
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документів табличного редакторів для 

створення і редагування  

графічних даних  

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Виконання 

математичних обчислень 

Правила виконання 

математичних обчислень 

Перетворювати данні 

засобами електронного 

табличного редактору із 

застосуванням опцій 

математичних обчислень 

Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Створення 

презентацій 

Правила використання 

пакету для створення і 

редагування презентацій 

Застосовувати засоби 

пакету для створення і 

редагування  презентацій 

Самостійна 

робота 

Тема: Компоненти пакету 

MS Office, інтерфейс 

додатків 

Призначення компонентів 

пакету і процедуру їх 

налаштування  

Налаштовувати 

компоненти пакету для 

виконання типових дій із 

створення, редагування та 

збереження даних 

Самостійна 

робота 

Тема: Створення та 

редагування текстових 

документів 

Процедуру налаштування 

текстового редактору для 

роботи із текстовими 

документами 

Створити текстовий 

документ з заданою 

структурою 

Самостійна 

робота 

Тема: Створення та 

редагування табличних 

документів 

Процедуру налаштування 

текстового і електронного 

табличного редакторів для 

роботи із табличними 

документами 

Створити табличний 

документ з заданою 

структурою в текстовому і 

електронному табличному 

редакторах 

Самостійна 

робота 

Тема: Створення та 

редагування графічних 

документів 

Процедуру налаштування 

текстового і електронного 

табличного редакторів для 

роботи із графічними 

документами 

Створити графічний 

документ з заданою 

структурою в текстовому і 

електронному табличному 

редакторах 

Самостійна 

робота 

Тема: Виконання 

математичних обчислень 

Процедуру налаштування  

електронного табличного 

редактору для виконання 

математичних обчислень 

Створити документ з 

заданим математичним 

обчисленням в 

електронному табличному 

редакторах 

Самостійна Тема: Створення Процедуру налаштування Створити презентацію за 
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робота презентацій майстру презентацій заданою темою 

Розділ 2 Програмний пакет математичного моделювання 

 

 

 

Лекція 2 

Тема: Програмне 

середовище 

математичного 

моделювання MatLab 

Методику роботи в 

програмному середовищі 

математичного моделювання 

MatLab 

Застосовувати 

функціональні можливості 

пакету MatLab для 

моделювання процесів 

перетворення 

комп’ютерних даних, які 

подано у формі векторів і 

матриць. 

http://ww

w.dut.edu.

ua/ua/432-

normativn

i-

dokumenti

-

navchanny

a 

http://www.d

ut.edu.ua/ua/l

ib/1/category/

735 

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Компоненти пакету 

MatLab, інтерфейс 

користувача, 

використання засобів 

Demo 

Правила користування 

компонентами пакету та 

засобів інтерфейсу додатків, 

використання засобів Demo 

Застосовувати засоби 

інтерфейсу додатків для 

вирішення завдань із 

підготовки та редагування 

документів 

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Формати даних, 

базові дії з елементами 

Базові операції в MatLab із 

визначення і перетворення 

даних у різних форматах 

Застосовувати можливості 

пакету MatLab для  

визначення і перетворення 

даних у різних форматах 

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Виконання 

математичних обчислень 

у в командному вікні 

Призначення командного 

вікна і типові математичні 

обчислення з даними  

Використовувати 

функціональні можливості  

командного вікна для 

виконання математичних 

обчислень із даними 

Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Оператори і 

вбудовані функції 

Призначення і правила 

використання операторів, 

приватних функцій, 

вбудованих функцій 

Створювати і 

використовувати 

оператори, приватні 

функції, вбудовані функції 

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Варіанти подання 

результатів роботи 

Налаштування властивостей 

пакету для подання 

результатів у графічній 

формі 

Керувати візуалізацією 

графіків 

Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Формування 

векторів 

Методи роботи з даними у 

формі векторів в середовищі 

MatLab 

Використовувати функції 

перетворення даних у 

формі векторів 

Лабораторне Тема: Формування Методи роботи з даними у Використовувати функції 

http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
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заняття 7 матриць формі матриць в середовищі 

MatLab 

перетворення даних у 

формі матриць 

Лабораторне 

заняття 8 

Тема: Створення та 

редагування m-файлів 

Правила створення, 

редагування, використання, 

збереження m-файлів, файл-

програм, файл-функцій 

Створювати, редагувати, 

використовувати, зберігати 

m-файли, файл-програми, 

файл-функції 

Лабораторне 

заняття 9 

Тема: Робота з майстром 

імпорту даних 

Процедуру експорту та 

імпорту даних 

Використовувати 

можливості пакету MatLab 

для експорту та імпорту 

даних 

 

Самостійна 

робота 

Тема: Компоненти пакету 

MatLab, інтерфейс 

користувача, 

використання засобів 

Demo 

Призначення компонентів 

пакету, процедуру їх 

налаштування, правила 

використання засобів Demo 

Налаштовувати 

компоненти пакету для 

виконання типових дій із 

створення, редагування та 

збереження даних 

Самостійна 

робота 

Тема: Формати даних, 

базові дії з елементами 

Процедуру налаштування 

MatLab для виконання 

базових дій 

Створити послідовність дій 

для аналізу форматів  

подання даних 

Самостійна 

робота 

Тема: Виконання 

математичних обчислень 

у в командному вікні 

Процедуру налаштування 

командного вікна для 

виконання математичних 

обчислень 

Розробити послідовність 

дій щодо обчислення 

математичного виразу у 

командному вікні 

Самостійна 

робота 

Тема: Оператори і 

вбудовані функції 

Процедуру використання 

операторів і вбудованих 

функцій  

Розробити послідовність 

дій щодо обчислення 

математичного виразу із 

використання вбудованих 

функцій 

Самостійна 

робота Тема: Варіанти подання 

результатів роботи 

Процедуру налаштування 

властивостей пакету для 

подання результатів у 

графічній формі 

Подати результати 

обчислень із візуалізацією 

графіків 

Самостійна 

робота 
Тема: Формування 

векторів 

Процедури обробки даних у 

формі векторів в середовищі 

MatLab 

Виконати перетворення 

векторних даних та 

проаналізувати 

особливості дій і 

результатів 
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Самостійна 

робота 
Тема: Формування 

матриць 

Процедури обробки даних у 

формі матриць в середовищі 

MatLab 

Виконати перетворення 

матричних даних та 

проаналізувати 

особливості дій і 

результатів 

Самостійна 

робота 
Тема: Створення та 

редагування m-файлів 

Правила створення, 

редагування, використання, 

збереження m-файлів, файл-

програм, файл-функцій 

Оформити алгоритм 

обчислення заданого 

математичного 

перетворення у формі m-

файлу 

Самостійна 

робота 

Тема: Робота з майстром 

імпорту даних 

Призначення, можливості, 

правила застосування 

майстра експорту та імпорту 

даних 

Виконати перетворення 

даних із використанням  

можливостей пакету 

MatLab для експорту та 

імпорту даних 

Розділ 3 Програмний пакет моделювання апаратних комп’ютерних засобів 

 

 

 

Лекція 3 

Тема: Програмне 

середовище моделювання 

апаратних комп’ютерних 

засобів  ActiveHDL 

Методику роботи в 

програмному середовищі для  

вирішення типових завдань 

моделювання та дослідження 

процесів обробки даних в 

комп’ютерних пристроях 

Налаштовувати та 

використовувати 

функціональні можливості 

пакету ActiveHDL для 

оцінки технічного стану та 

аналізу процесів обробки 

даних в комп’ютерних 

пристроях 

http://ww

w.dut.edu.

ua/ua/432-

normativn

i-

dokumenti

-

navchanny

a 

http://www.d

ut.edu.ua/ua/l

ib/1/category/

735 

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Розробка та 

моделювання схеми 

типового комп’ютерного 

вузла 

Налагодження пакету для 

моделювання  типової 

комбінаційної схеми 

Застосовувати засоби 

інтерфейсу для 

формування типової 

комбінаційної схеми 

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Керування 

зовнішніми впливами 

Налагодження комбінаційної  

схеми у різних базисах 

Застосовувати засоби 

інтерфейсу для 

формування комбінаційної 

схеми 

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Робота з 

редактором часових 

діаграм 

Процедуру налагодження 

комбінаційних схем із 

використанням редактору 

часових діаграм 

Дослідити роботу 

комбінаційної схеми із 

використанням редактору 

часових діаграм 

http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/432-normativni-dokumenti-navchannya
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/735
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Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Формування 

компонентів при 

проектуванні 

комп’ютерних схем 

Можливості пакету для 

формування комп’ютерних 

компонентів 

Створювати і 

використовувати 

комп’ютерні компоненти  

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Виконання зв’язків 

при проектуванні та 

моделюванні схем 

Режими встановлення 

зв’язків при моделюванні 

комп’ютерних схем   

Вказувати зв’язки та 

аналізувати роботу 

пристроїв в різних 

компоновках 

Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Формування 

умовних графічних 

зображень пристроїв 

комп’ютерних схем 

Методи формування 

умовних графічних 

зображень пристроїв 

комп’ютерних схем 

Використовувати функції 

формування умовних 

графічних зображень 

пристроїв комп’ютерних 

схем 

Лабораторне 

заняття 7 

Тема: Моделювання 

ієрархічних блоків 

комбінаційної логіки 

Правила створення і 

моделювання ієрархічних 

блоків комбінаційної логіки 

Створювати і моделювати 

ієрархічні блоки 

комбінаційної логіки  

Лабораторне 

заняття 8 

Тема: Моделювання 

ієрархічних блоків із 

пам’яттю 

Правила створення і 

моделювання ієрархічних 

блоків із пам’яттю 

Створювати і моделювати 

ієрархічні блоки із 

пам’яттю 

 

Самостійна 

робота 

Тема: Розробка та 

моделювання схеми 

типового комп’ютерного 

вузла 

Призначення компонентів 

пакету і процедуру їх 

налаштування 

Розробка схеми 

мультиплексору згідно 

заданому варіанту 

Самостійна 

робота 

Тема: Керування 

зовнішніми впливами 

Правила синтезу 

комбінаційних схем у 

різному базисі 

Розробка схеми 

дешифратору згідно 

заданому варіанту 

Самостійна 

робота 

Тема: Робота з 

редактором часових 

діаграм 

Правила роботи і 

застосування асинхронних 

тригерів 

Режими роботи 

асинхронних  тригерів 

згідно схем за наданим 

варіантом 

Самостійна 

робота 

Тема: Формування 

компонентів при 

проектуванні 

комп’ютерних схем 

Правила роботи і 

застосування керованих 

тригерів  

Режими роботи керованих  

тригерів згідно схем за 

наданим варіантом 

Самостійна 

робота 

Тема: Виконання зв’язків 

при проектуванні та 

Правила роботи і структуру 

багатобітової комірки 

Режими роботи 

багатобітової комірки 



 8 

моделюванні схем пам’яті на D-тригерах пам’яті на D-тригерах 

Самостійна 

робота 

Тема: Формування 

умовних графічних 

зображень пристроїв 

комп’ютерних схем 

Правила роботи і структуру 

багатобітової комірки 

пам’яті на DС-тригерах 

Режими роботи 

багатобітової комірки 

пам’яті на DС-тригерах 

Самостійна 

робота 

Тема: Моделювання 

ієрархічних блоків із 

пам’яттю 

Структуру і правила 

визначення структурних 

зв’язків в багатобітовій 

комірки пам’яті на DС-

тригерах  

Проектування 

багатобітової комірки 

пам’яті на DС-тригерах з 

визначенням нетипових 

умовних графічних 

зображень 

Самостійна 

робота 

Тема: Моделювання 

ієрархічних блоків 

комбінаційної логіки 

Структуру і правила 

визначення структурних 

зв’язків в багатобітовій схемі 

комбінаційної логіки 

Визначення структурних 

зв’язків в багатобітовій 

схемі комбінаційної логіки 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1.Уоллес Вонг. Характеристики Office 2016. – К: Вильямс, 2016 

2.Забара С.С. Моделювання систем у середовищі MATLAB. – «Україна», 2011    

3. David М. Harris, Sarah L. Harris. Digital Design and Computer Architecture - Morgan Kaufman, 2013. 

4.http://matlab.exponenta.ru 

5.http://kanyevsky.kpi.ua 

6.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів «Комп’ютерна обробка в середовищі системи MatLab». – Самощенко О.В., ДонНТУ, 2018. 

7.Навчально-методичний комплекс «Пакети прикладних програм системного аналізу». – ДУТ. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія №205 «Навчальна лабораторія з вивчення програмних продуктів компаній ODOO, IBM» 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 

Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 р.) – 1 шт., системний блок  

Celeron 3,2 Ghz  DDR 2GB, 150HDD, Монітор 18,5" TFT, кeyboard, mouse.-15 шт. (2011р.), системний блок HP P8500, 3,16 Ghz, DDR 8GB, 500GB 

HDD, Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, mouse. (2014 рік) – 12 шт., проектор BENQMX507 (2016 р.) -1 шт., маршрутизатор TP-Link  ARCHER C60 

AC1350, 4xFE LAN, 1xFE  WAN – 1 шт. 
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Програмне забезпечення:  

Безкоштовний онлайн сервіс Google-документи https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/about/ 

Безкоштовний веб-сервіс Google-таблиці https://www.google.com/intl/ru_uA/sheets/about/ 

Безкоштовний онлайн сервіс Google-презентації https://www.google.com/intl/ru_uA/slides/about/ 

MATLAB, безкоштовна ліцензія для студентів, https://exponenta.ru/academy/students 

ActiveHDL, безкоштовна ліцензія для студентів (https://www.aldec.com/en/products/fpga_simulation/active_hdl_student) 

 

https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/about/
https://www.google.com/intl/ru_uA/sheets/about/
https://www.google.com/intl/ru_uA/slides/about/
https://exponenta.ru/academy/students
https://www.aldec.com/en/products/fpga_simulation/active_hdl_student

