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Силабус навчальної дисципліни 
«АЛГОРИТМИ ТА ТИПИ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB» 

Освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані системи 
управління та автоматика» 

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування» 
Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового фахового компонента ОП 

Курс 2 (другий)  

Семестр  4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 
кредити 
ЄКТС/загальна 

  

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Загальні принципи сучасних мов програмування (типи даних, основні 
алгоритми, графічний інтерфейс GUI, процедурна і об’єктно-
орієнтована парадигми програмування, поліморфізм і 
перезавантаження функцій); їх реалізація у MATLAB: складні типи 
даних cell, struct, handle, складні алгоритми – ітеративні, рекурсивні, 
ефективність програм; чисельні конкретні задачі від простих до 
складних, таких як база даних, фрактал Коха, вейвлет тощо.   

Чому це 
цікаво/потрібно 
вивчати (мета) 

Студенти будуть створювати красиві і сучасні (з графічним 
інтерфейсом) комп’ютерні програми, які доставлять їм справжню 
насолоду. Це полегшить і зробить привабливим розробку доволі 
складних алгоритмів як для стандартних задач, так і для таких, яких ще 
мало у підручниках, бо з новітніх розділах науки. Наприкінці буде 
влаштоване «змагання» між програмами і виявлені найбільш ефективні 
алгоритми. На завершення, студенти роблять курсові проєкти за 
власним вибором; часто-густо вони переростають у наукову 
публікацію, як [3] тощо. 
В результаті студенти оволодівають інструментом дослідження 
інженерних проблем з широкого діапазону дисциплін, що дуже 
цінується роботодавцями. 



 

 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Результати навчання полягають у вмінні: 
 програмувати типові (та не прості) задачі з математики, такі як 

система лінійних рівнянь 1000*1000 та більше, та складніше; 
 оволодіти процедурною і об’єктно-орієнтованою парадигмами 

програмування; 
 доволі просто створювати красиві і сучасні програми з різних 

галузей фізики, математики і інженерії, що реалізують 
математичні моделі технічних чи соціальних проблем і процесів; 

 презентувати, доповідати і захищати свої розробки. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності 

На інженерних посадах державних або приватних фірм завжди 
потрібно і високо цінується 
 уміння швидко створити ефективну комп’ютерну програму для 

дослідження тих чи інших проблем; 
 вміння реалізувати складні алгоритми для цього; 
 розуміння математичного моделювання; 
 вміння комп’ютерного досліджування моделей; 
 надати результати у красивому графічному вигляді; 
 забезпечити достовірність результатів дослідження; 
 вміння переконливо доповісти результати такої роботи.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Базуючись на пререквізитах в обсязі [1], ч.1, 
студенти оволодівають більш складними типами даних (cell, struct, 
handle) і використовують їх для реалізації доволі складних алгоритмів 
(СЛАР кількома методами, обчислення визначників кількома 
методами, обертання геом. фігур, ряди Тейлора і Фур’є, інтерактивні 
програми, сортування слів, прості бази даних, прості фрактали, 
вейвлет-функція Добєши тошо) як у структурній, так і в об’єктно-
орієнтованій парадигмі. Де доцільно – програма робиться з GUI. 
Наприкінці програми порівнюються з точки зору ефективності 
(скажімо, визначник ітеративним та рекурсивним алгоритмом). 
Дисципліна завершується курсовою роботою за вибором студента, де 
студент має синтезувати отримані навички. 
Види занять: лекції, семінари, власні доповіді студентів 
Методи навчання: на кафедрі АКСУ розробляється і 
використовується метод «власних відкриттів» студентів, захист 
власних результатів через доповідь і дискусію 
Форми навчання: очна з використанням дистанційних технологій 

Пререквізити Загальні знання з фізики і математики, з комп’ютерних технологій, 
навички MATLAB-програмування в обсязі ч.1 [1], та головне – 
бажання порозумітися з програмуванням і створювати захоплюючі 
програми на основі передових алгоритмів. Також англійська мова, 
якщо йдеться про англомовний курс. 



 

 

 

 

Фото 

 

Пореквізити Сукупність отриманих знань забезпечить вміння розв’язувати сучасні 
і складні питання з усіх наступних дисциплін із застосуванням 
інформаційних технологій (авіаційно-космічній, інформаційно-
вимірювальних комплексів, теорії автоматичного управління, 
системного аналізу, руху і динаміки об’єктів у зовнішньому 
середовищі тощо), а врешті решт – високу якість бакалаврських і 
магістерських дипломних робіт. Дана дисципліна також необхідна для 
курсу «Алгоритмізація і програмування з елементами робототехніки». 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та репозитарію 
НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ і репозитарій НАУ: 
1. Ахо А. и др. Структуры данных и алгоритмы.-М.: Вильямс, 2007. 

384 с. 
2. Гаєв Є.О., Азарсков В.М. Сучасне програмування. Частини 1 і 2. 
К.: НАУ, 2017 і 2019. 
3. Gayev Ye.A., Nesterenko B.N. MATLAB for Math and Programming. 
Textbook. – 2006.– 102 p.  
4. Гаєв Є.О., Рожок О., Овчарчин Н. Звук та музика в курсі 
програмування. Інженерія програмного забезпечення, 2014, № 3(19), 
с. 41 - 48.  
5. Гаєв Є.О. Теорія інформаційних процесів методом відкриттів з 
MATLAB і Java. Навчально-дослідницька робота з дисципліни 
„Основи теорії інформаційних процесів та кодування”. – К.: 2021. – 
250 c. 

Локація та 
матеріально-технічне 
забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютерні класи, медіа-проектор 
кафедри АКСУ (ауд. 5-503 – 5-509), дистанційні класи, підготовлені 
навч. посібники [1-4]. 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна 
методика 

Екзамен, тестування, курсова робота, де студент має синтезувати 
отримані навички і застосувати їх у будь-якій дисципліні. 

Кафедра Аерокосмічних систем управління 

Факультет Факультет аеронавігації, електроніки і телекомунікацій. 

Викладач ГАЄВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Посада: професор 
Вчене звання: професор, старший науковий 
співробітник 
Науковий ступінь: канд. фіз-мат, доктор технічних 
наук 
Профайл викладача: 
http://sula.nau.edu.ua/ukr/person/gaev/gaev.html  

Тел.: 066-224-20-36  
E-mail: ye_gayev@nau.edu.ua  
                             Робоче місце: 5-502 

http://sula.nau.edu.ua/ukr/person/gaev/gaev.html
mailto:ye_gayev@nau.edu.ua


 

 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 

Основана на 40-річному досвіді розробника цього курсу у якості 
дослідника різних рівнів в Академії Наук України, на 20-річному 
досвіді викладання, знайомстві з досвідом університетів Німеччини, 
Англії, Бельгії, США, на 15-річному викладанні різних дисциплін в 
НАУ та інших університетах. 

Лінк на дисципліну https://www.youtube.com/watch?v=hH3cv0VSPC8 
https://serc.carleton.edu/teaching_computation/workshop_2019/essays/231
264.html 
https://de.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/589999 
https://serc.carleton.edu/person/104507.html 
https://independent.academia.edu/YevgenyGayev 
https://www.researchgate.net/profile/Yevgeny-Gayev 
 
 
 
 

 
 
Завідувач кафедри        Тачиніна О.М.  
 
Розробник          Гаєв Є.О.  

https://www.youtube.com/watch?v=hH3cv0VSPC8
https://serc.carleton.edu/teaching_computation/workshop_2019/essays/231264.html
https://serc.carleton.edu/teaching_computation/workshop_2019/essays/231264.html
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