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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Інформаційні технології у прикладній фізиці” складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  
_phD, доктор філософїї  

 

спеціальності  Прикладна фізика і наноматеріали 

спеціалізації   Обробка даних  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з 

перспективними направленнями використання інформаційних технологій, в тому числі з 

різноманітністю стилів і мов програмування. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: дати студенту навички програмування 

типових задач на різних мовах програмування і відповідно продемонструвати доцільність 

тих чи інших парадигм в різних випадках. Студенти повинні вивчити методи символьного 

і чисельного програмування і вміти застосовувати ці методи для вирішення конкретних 

завдань. 

 

 1.3. Кількість кредитів 3 

 

1.4. Загальна кількість годин 90 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік) 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

-й -й 

Лекції 

18 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

72 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

В результаті освоєння дисципліни аспірант повинен знати:  

- теоретичні основи систем програмування як таких;  

- основні підходи до створення програм;  

- методи отримання, зберігання, обробки і передачі інформації 

В результаті освоєння дисципліни студент повинен вміти:  
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- визначати потрібну мову програмування для будь-якої конкретної задачі;  

- застосовувати навички проектування програм при вирішенні завдань;  

- програмувати на Maxima і Фортрані, використовувати дані мови программування 

для вирішення фізичних завдань. 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1.  

Тема 1. Загальна класифікація видів інформаційних технологій. 

Тема 2. Низькорівневе програмування, мова асемблера. Машинно-орієнтовані мови 

програмування 

Тема 3. Моделі інформаційних процесів. 

Тема 4. Функціональне програмування. Системне програмування. 

 

Розділ 2.  

Тема 1. Особливості нових інформаційних технологій в фізиці 

Тема 2. Компонентно-орієнтоване програмування. Аспектно-орієнтоване 

програмування 

Тема 3. Мови паралельного програмування. Функції вищих порядків. 

Тема 4. Оптимізація програм. Принципи розробки програм. Інші тенденції в 

програмуванні. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Фізичні основи розробки новітніх матеріалів 

Тема 1. Загальна 

класифікація видів 

інформаційних 

технологій. 

11 2    9       

Тема 2. 

Низькорівневе 

програмування, 

мова асемблера. 

Машинно-

орієнтовані мови 

програмування 

11 2    9       

Тема 3. Моделі 

інформаційних 

процесів. 

11 2    9       

Тема 4. 

Функціональне 

програмування. 

Системне 

програмування. 

12 3    9       

Разом за розділом 1 45 9    36       
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Розділ 2. Фізика новітніх магніточутливих нанокомпозитів та нанотехнологій 

Тема 1. Особливості 

нових 

інформаційних 

технологій в фізиці 

11 2    9       

Тема 2. 

Компонентно-

орієнтоване 

програмування. 

Аспектно-

орієнтоване 

програмування 

11 2    9       

Тема 3. Мови 

паралельного 

програмування. 

Функції вищих 

порядків. 

11 2    9       

Тема 4. Оптимізація 

програм. Принципи 

розробки програм. 

Інші тенденції в 

програмуванні. 

12 3    9       

Разом за розділом 2 45 9    36       

Усього годин 90 18    72       

 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Загальна класифікація видів інформаційних технологій. 9 

2 Низькорівневе програмування, мова асемблера. Машинно-

орієнтовані мови програмування 

9 

3 Моделі інформаційних процесів. 9 

4 Функціональне програмування. Системне програмування. 9 

5 Особливості нових інформаційних технологій в фізиці 9 

6 Компонентно-орієнтоване програмування. Аспектно-орієнтоване 

програмування 

9 

7 Мови паралельного програмування. Функції вищих порядків. 9 

8 Оптимізація програм. Принципи розробки програм. Інші 

тенденції в програмуванні. 

9 

 Разом  72 

 
6. Індивідуальні завдання 

 Не передбачені 

 

 

7. Методи контролю 
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8. Схема нарахування балів 

  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
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о
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о

та
 Сума 

Розділ 1 Розділ 2 
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ан
н

я
 

Р
аз

о
м

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

3 3 3 3 3 3 3 3 - 16 40 60 100 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. ЭБС. Симонович С. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стан-дарт 

третьего поколения. СПб : Питер, 2011.  

2. Информационные технологии: учебник для студентов вузов. 2-е изд., стереотип. М.: ИЦ 

«Академия», 2009. 424 с.  

3. Информационные технологии: учебник. М.: Юрайт, 2011. 624 с.  

4. Матросов В.Л., Горелик В.А., Жданов С.А., Муравьева О.В., Угольникова Б.З. Тео-

ретические основы информатики : учеб. пособие. М. : Изд. центр "Академия", 2009. 344 с. 

(Высшее профессиональное образование).  
 

Допоміжна література 
1. Зверев Г.Н. Теоретическая информатика и еѐ основания: в 2 т. М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2007. Т. 1. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. 591 с. (В НБ СГУ – 2 экз.)  

2. Андреева А. В., Босова Л. Л., Фалина И. Н. Математические основы информатики. 2-е 

изд., испр. М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2007. 328 с. (Элективный курс). (В НБ СГУ – 6 

экз.).  
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 

1. http://venec.ulstu.ru/ - электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных 

изданий УлГТУ 

2. http://window.edu.ru/ - информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

3. http://poiskknig.ru – электронная библиотека учебников Мех-Мата МГУ, Москва 

4. http://www.mathnet.ru.ru/ - общероссийский математический портал 

5. http://www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета Московского государственного университета 

6. http://onlinelibrary.wiley.com - научные журналы издательства Wiley&Sons 

7. http://www.sciencedirect.com/ - научные журналы издательства Elsevier 

http://venec.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
http://poiskknig.ru/
http://www.mathnet.ru.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/

