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  Програма навчальної дисципліни  

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Даний курс спрямований на ознайомлення студентів з мовою розмітки даних LaTeX, її 

застосуванням у своїй подальшій навчально-науковій діяльності. Це стосується якісного 

підготовлення та оформлення курсових і дипломних робіт, необхідних графічних ілюстрацій, 

презентацій, ефективного подання різноманітних складних математичних залежностей та 

алгоритмів, пошуку іншомовних джерел інформації, створення наукових публікацій відповідного 

профілю тощо. Набуті знання та вміння сприяють успішному засвоєнню студентами спеціальних 

математичних дисциплін, налаштовують їх на проведення самостійних наукових фахових 

досліджень, розв’язання складних задач математичного моделювання комп’ютерними засобами. 

У результаті вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування-2. Мова розмітки 

даних LaTeX» студенти отримують такі компетентності: 

загальні компетентності 

ЗК6 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

                  ЗК7 – здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК8 – здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;  

ЗК18 – здатність до міжнародної комунікації, реалізації виробничої або прикладної 

діяльності в міжнародному середовищі; 
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фахові компетентності 

 ФК9  – здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети 

прикладних програм; 

ФК10 – здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і 

символьних розрахунків; 

ФК12 – здатність знаходити методи розв’язання прикладних задач в нових та незнайомих контекстах 

на основі математичних методів і методів комп‘ютерної статистики; 

РН5 – мати навички використання спеціалізованих програмних засобів комп’ютерної та прикладної 

математики і використовувати інтернет-ресурси; 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 

навчання за відповідною освітньою програмою) 

Кредитний модуль «Об’єктно-орієнтоване програмування-2. Мова розмітки даних LaTeX» 

тісно пов’язаний з дисциплінами фахової підготовки бакалаврів за спеціальністю 111 

«Математика». Це стосується отримання студентами належних ефективних знань та навичок 

стосовно комп’ютерного оформлення різноманітних виконуваних завдань, курсових і дипломних 

робіт, створення математичних презентацій, наукових публікацій. 

Після опанування даного кредитного модуля студенти повинні отримати наступні результати 

навчання: 

знання 

– основних елементів мови LaTeX для розмітки даних, базових принципів 

функціонування належних комп’ютерних програмних пакетів; 

– щодо організації та функціонування наукометричних баз даних, здійснення пошуку необхідної 

інформації, проведення її ефективного аналізу комп’ютерними засобами; 

– стосовно продуктивного підготовлення та якісного оформлення різноманітних математичних 

навчально-наукових праць, від окремих лабораторних чи практичних робіт, презентацій, наукових 

статей тощо до курсових і дипломних проектів, монографій та підручників; 

уміння 

– встановлювати, налаштовувати, використовувати належні комп’ютерні програми; 

– продуктивно вводити та змінювати потрібним чином різноманітні тексти, таблиці, 

математичні формули, графіки і т. д.; 

– проводити пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, наукометричних базах даних, 

здійснювати її аналіз та необхідне оформлення отриманих результатів у вигляді презентацій, 

наукових статей тощо; 

– автоматизувати виконувані операції за допомогою програмних засобів для підвищення 

якості та продуктивності своєї праці. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Сучасні комп’ютерні інформаційні середовища. Видавничі системи. Загальні відомості 

про LaTeX. 

Тема  2.  Інсталяція  програмного  забезпечення.  Інтерфейс.  Основи  функціонального 

застосування. 

Тема 3. Введення та форматування тексту в LaTeX. 

Тема 4. Використання математичних формул. 

Тема 5. Застосування таблиць. 

Тема 6. Графіка в LaTeX. 

Тема 7. Суміжні програмні засоби. 

Тема 8. Оформлення різноманітних документів. 

Тема 9. Основи програмування в LaTeX. 

 

 

 



 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Подошвелев Ю. Г. Система LATEX. Полтава: Полтавський національний університет  імені  

В. Г. Короленка, 2016. 189 с. 

2. Власенко Д. І., Курінний Г. Ч. Вступ до видавничої системи LATEX. Харків: Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна.  

URL:   http://geometry.karazin.ua/resources/documents/20140424223755_ebc09681.pdf   

3. Махней  О.  В.  Практикум  в  LATEX.  Івано-Франківськ:  Прикарпатський  національний 

університет імені Василя Стефаника, 2018. 36 с. 

Допоміжна література 

4. LaTeX - A document preparation system. URL: https://www.latex-project.org/  

5. An introduction to LaTeX. URL: https://www.latex-project.org/about/  

6. Getting LaTeX. URL: https://www.latex-project.org/get/  

7. General Help. URL: https://www.latex-project.org/help/  

8. Core Documentation. URL: https://www.latex-project.org/help/documentation/  

9. TeX and LaTeX Books. URL: https://www.latex-project.org/help/books/  

 

  Навчальний контент  

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Заплановані види навчальних занять – лекції, лабораторні роботи, виконання модульної та 

домашньої контрольної роботи. 

Застосовуються стратегії активного колективного навчання, які визначаються методами 

інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують проблемно-дослідницький характер 
процесу навчання, активізацію самостійної роботи студентів, розвиток на основі комп’ютерних 

мультимедійних засобів творчих здібностей здобувачів вищої освіти. 

 
№ Назва теми лекції та перелік основних питань 

1 
Лекція 1. Сучасні комп’ютерні інформаційні середовища. Видавничі системи. Загальні 

відомості про LaTeX. 

2 
Лекція 2. Інсталяція програмного забезпечення. Інтерфейс. Основи функціонального 

застосування. 

3 Лекція 3. Введення та форматування тексту в LaTeX. 

4 Лекція 4. Використання математичних формул. 

5 Лекція 5. Застосування таблиць. 

6 Лекція 6. Графіка в LaTeX. 

7 Лекція 7. Суміжні програмні засоби. 

8 Лекція 8. Оформлення різноманітних документів. 

9 Лекція 9. Основи програмування в LaTeX. 
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Назва теми роботи та перелік основних питань 

Кількість 

ауд. годин 

Лабораторна робота 1. Загальні відомості про LaTeX. Пошук відповідної 

інформації в мережі Інтернет. 

Дидактичні засоби: електронний курс лекцій. 

Рекомендована література: [1–9]. 
СРС: Робота в сучасних комп’ютерних інформаційних середовищах. 

 

4 

Лабораторна робота 2. Інсталяція програмного забезпечення LaTeX. 

Інтерфейс. Основи функціонального застосування. 

Дидактичні засоби: електронний курс лекцій. 

Рекомендована література: [1, 2, 6]. 
СРС: Ознайомлення з інтерфейсом програмних засобів. 

 

4 

Лабораторна робота 3. Введення та форматування тексту в LaTeX. 

Дидактичні засоби: електронний курс лекцій. 

Рекомендована література: [1, 2]. 
СРС: Опрацювання лекційного матеріалу. 

 

6 

Лабораторна робота 4. Робота з простими математичними формулами. 

Дидактичні засоби: електронний курс лекцій. 

Рекомендована література: [1–3]. 
СРС: Засвоєння належних функцій LaTeX. 

 

6 

Лабораторна робота 5. Опрацювання складних математичних формул. 

Дидактичні засоби: електронний курс лекцій. 

Рекомендована література: [1–3]. 
СРС: Засвоєння належних функцій LaTeX. 

 

6 

Лабораторна робота 6. Застосування таблиць. 

Дидактичні засоби: електронний курс лекцій. 

Рекомендована література: [1–3]. 
СРС: Опрацювання лекційного матеріалу. 

 

4 

Лабораторна робота 7. Графіка в LaTeX. Дидактичні 

засоби: електронний курс лекцій. Рекомендована 

література: [1–3]. 
СРС: Опрацювання лекційного матеріалу. 

 

6 

Лабораторна робота 8. Застосування суміжних із LaTeX програмних засобів. 

Дидактичні засоби: електронний курс лекцій. Рекомендована 

література: матеріали мережі Інтернет. СРС: Опрацювання 

належних матеріалів мережі Інтернет. 

 

6 

Лабораторна робота 9. Оформлення конкретного документа в LaTeX. Дидактичні  

засоби:  лекційний  матеріал,  виконані  попередні  лабораторні роботи. 

Рекомендована література: [1–3]. 
СРС: Комплексне засвоєння отриманих навичок роботи. 

 

6 

Лабораторна робота 10. Основи програмування в LaTeX. 

Дидактичні засоби: лекційний матеріал. Рекомендована 

література: [8, 9, Інтернет]. 
СРС: Отримання відповідних практичних навичок роботи. 

 

6 

Всього: 54 

6. Самостійна робота студента 

 

Назва теми, завдання на СРС та посилання на літературу 
Кількість 

ауд. 

годин 

Тема 1. Сучасні комп’ютерні інформаційні середовища. Видавничі системи. 

Загальні відомості про LaTeX. 

Опрацювання матеріалів лекції. 
Рекомендована література: [1, 2], електронний курс лекцій. 

 

2 



Тема 2. Інсталяція програмного забезпечення. Інтерфейс. Основи 

функціонального застосування. 

Опрацювання матеріалів лекції. 
Рекомендована література: [1, 2, 6], електронний курс лекцій. 

 

2 

Тема 3. Введення та форматування тексту в LaTeX. 

Опрацювання матеріалів лекції. Підготовлення до виконання лабораторного завдання 

за даною темою. 
Рекомендована література: [1–3], електронний курс лекцій. 

 

2 

Тема 4. Використання математичних формул. 

Опрацювання матеріалів лекції. Підготовлення до виконання лабораторного завдання за 

даною темою. 
Рекомендована література: [1–3], електронний курс лекцій. 

 

3 

Тема 5. Застосування таблиць. 

Опрацювання матеріалів лекції. Підготовлення до виконання лабораторного завдання за 

даною темою. 
Рекомендована література: [1–3], електронний курс лекцій. 

 

2 

Тема 6. Графіка в LaTeX. 

Опрацювання матеріалів лекції. Підготовлення до виконання лабораторного завдання за 

даною темою. 
Рекомендована література: [1–3], електронний курс лекцій. 

 

3 

Тема 7. Суміжні програмні засоби. 

Опрацювання матеріалів лекції. Підготовлення до виконання лабораторного завдання за 

даною темою. 
Рекомендована література: матеріали мережі Інтернет. 

 

3 

Тема 8. Оформлення різноманітних документів. 

Опрацювання матеріалів лекції. Підготовлення до виконання лабораторного завдання за 

даною темою. 
Рекомендована література: [1–3], електронний курс лекцій. 

 

3 

Тема 9. Основи програмування в LaTeX. 

Опрацювання матеріалів лекції. Підготовлення до виконання лабораторного завдання за 

даною темою. 
Рекомендована література: [8, 9, Інтернет], електронний курс лекцій. 

 

4 

Підготовлення до модульної контрольної роботи. 
Рекомендована література: [1–9], електронний курс лекцій. 

7 

Домашня контрольна робота. Виконання індивідуального завдання. 

Рекомендована література: [1–9], електронний курс лекцій. Виконання 

завдання домашньої контрольної роботи. 

 

24 

Підготовлення до заліку. 
Рекомендована література: [1–9], електронний курс лекцій. 

8 

Всього: 63 

 

  Політика та контроль  

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Вивчення даної навчальної дисципліни потребує від студента: 

– дотримання навчально-академічної етики; 

– дотримання графіку навчального процесу; 

– бути уважним на заняттях; 

– систематично опрацьовувати теоретичний матеріал; 

– дотримання графіка захисту лабораторних робіт та домашньої контрольної роботи; 

– відповідей, які демонструють самостійність виконання поставленого завдання, відсутність 

ознак плагіату. 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Ключовими заходами при викладанні дисципліни є ті, які формують семестровий рейтинг 

студента. Тому студенти мають своєчасно здавати заплановані лабораторні роботи та домашню 

контрольну роботу. 



Штрафні бали нараховуються студентам за невчасно здані лабораторні роботи. 

Заохочувальні бали не передбачені. 

Відвідування занять є вільним, бали за присутність на лекціях та лабораторних роботах не додаються. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання  (РСО) 

Поточний контроль: захист лабораторних робіт, модульна та домашня контрольна робота. 

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу. 

1. Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за: 

 виконання та захист лабораторних робіт (10 робіт); 

 виконання та захист модульної контрольної роботи. 

 виконання та захист домашньої контрольної роботи. 

2. Критерії нарахування балів: 

2.1. Виконання лабораторних робіт: 

 бездоганне підготовлення, виконання та захист лабораторної роботи – 7 балів; 
 є незначні недоліки у підготовленні та/або виконанні й захисті лабораторної роботи 

– 6 балів; 

 є певні помилки у підготовленні та/або виконанні й захисті лабораторної роботи – 5 балів; 

 лабораторну роботу не зараховано (завдання не виконано або є грубі помилки в 

підготовленні та/або виконанні й захисті лабораторної роботи) – 0 … 4 бали. 

2.2. Виконання модульної контрольної роботи: 

 бездоганна підготовка та виконання – 10 балів; 

 є незначні недоліки у підготовці та/або виконанні – 8-9 балів; 
 є певні помилки у підготовці та/або виконанні – 6-7 балів; 
 не зараховано (завдання не виконано або є грубі помилки в підготовленні та/або виконанні) – 

0 … 5 балів. 

2.3. Виконання домашньої контрольної роботи: 

 бездоганна підготовка та виконання – 20 балів; 
 є незначні недоліки у підготовці та/або виконанні – 17-19 балів; 
 є певні помилки у підготовці та/або виконанні – 12-16 балів; 
 не зараховано (завдання не виконано або є грубі помилки в підготовленні та/або виконанні) – 

0 … 11 балів. 

3. Умовою першої атестації є отримання не менше 20 балів. Умовою другої атестації – 

отримання не менше 40 балів. 

4. Сума балів переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею: 

 
Бали: Оцінка за університетською шкалою 

95 … 100 Відмінно 

85 … 94 Дуже добре 

75 … 84 Добре 

65 … 74 Задовільно 

60 … 64 Достатньо 

Менш ніж 60 Незадовільно 

Є незараховані лабораторні 

роботи, ДКР 
Не допущено 

5. Студент може отримати оцінку «автоматом», якщо йому зараховано всі лабораторні  роботи, 

модульну та домашню контрольну роботу та сумарна оцінка ≥ 60 балів. 



9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Залік проходить в усній формі (співбесіда з викладачем за матеріалами лекцій, лабораторних 

робіт та домашньої контрольної роботи). Метою заліку є перевірка рівня засвоєння матеріалу, 

здобутих навиків і компетентностей, здатності використання студентом отриманих знань для 

подальшого навчання. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено: докт. тех. наук, професором Вірченко Г. А. 

Ухвалено кафедрою нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки (протокол 

№ 9 від 07.07.2022) 

Погоджено методичною комісією фізико-математичного факультету (протокол № 8 від 

11.07.2022) 


