
 

Апісанне дысцыпліны 

1 Назва дысцыпліны  Кампутарная матэматыка 

2 Курс навучання, 

спецыяльнасць 

1 

1-31 03 09 Кампутарная матэматыка і сістэмны аналіз 

3 Семестр навучання  1 

4 Колькасць крэдытаў  4 

5 Ф.И.О. лектора Дацэнт Шчаглова Наталля Леанідаўна, к.ф.-м.н., дацэнт 

6 Мэты вывучання 

дысцыпліны 

Фарміраванне ў студэнтаў навыка ў і уменняў правядзення 

даследаванняў у сучаснай кампутарнай матэматычнай 

асяроддзі Mathematica. У выніку навучання студэнт павінен 

ведаць: 
– ідэалогію сістэмы і прынцыпы працы ў ѐй; 

інструментальныя сродкі, структуры дадзеных; асаблівасці 

пабудовы функцый карыстальніка; магчымасці 

візуалізацыі даследаванняў і афармлення вынікаў 

даследаванняў у выглядзе публікацый; 

умець: 
– прымяняць сучасны матэматычны апарат у эфектыўнай 

інтэграцыі з кампутарнымі матэматычнымі сродкамі; 

– ствараць і даследаваць матэматычныя, кампутарныя, 

імітацыйныя мадэлі розных узроўняў абстракцыі; 

– распрацоўваць і аналізаваць метады, алгарытмы, і 

праграмныя рашэнні па тэматыцы выконваемых 

даследаванняў; 

– кваліфікавана ўжываць мову праграмавання Wolfram; 

– праводзіць аналіз вынікаў даследаванняў, будаваць 

інфармацыйныя мадэлі; 

– рыхтаваць матэрыялы да публікацыі па тэматыцы і 

выніках праведзеных даследаванняў; 

– самастойна пашыраць кампутарныя матэматычныя веды з 

далейшым іх выкарыстаннем пры пабудове і аналізе 

матэматычных і кампутарных мадэляў шырокага круга 

тэарэтычных і прыкладных задач 

7 Пререквизиты Курс матэматыкі II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

Матэрыялы курсаў бягучага семестра «Алгебра і тэорыя 

лікаў», «Геаметрыя», «Матэматычны аналіз». 

8 Змест дысцыпліны Структура сiмвальных пакетаў і сцэнар працы. Выраз як 

асноўная структура дадзеных. Функцыянальны стыль 

праграмавання. Узоры: тыпы, пабудова, прымяненне. Асновы 

графікі. Правілы пераўтварэнняў. Глабальныя вызначэння. 

Лакальныя правілы пераўтварэнняў, падстаноўкі. 

Праектаванне і рэалізацыя сістэмы ведаў "Аналітычная 

геаметрыя на плоскасці ». Мадэлі і алгарытмы камп'ютэрнай 

геаметрыі на плоскасці. 

9 Рэкамендуемая 

літаратура 

1. Голубева, Л. Л. Компьютерная математика. Символьный 

пакет Mathematica: курс лекций / Л. Л. Голубева, 



А. Э. Малевич, Н. Л. Щеглова. Минск: БГУ, 2005. 103 с. 

2. Голубева, Л. Л. Компьютерная математика. Символьный 

пакет Mathematica: лаб. практикум. В 2 ч. Ч 1. / 

Л. Л. Голубева, А. Э. Малевич, Н. Л. Щеглова. Минск: 

БГУ, 2012. 235 с. 

3. Shifrin, L. Mathematica Programming: An Advanced 

Introduction. / L. Shifrin. Meduim: e-book, 2008, 408 p. 

4.  Никулин Е.А. Компьютерная геометрия и алгоритмы 

машинной графики. СПб, БХВ – Петербург, 2003. 

5. Воробьев, Е. М. Введение в систему "Математика": Учеб. 

пособие. М: Финансы и статистика, 1998. 262 с. 

6. Maeder, R. Computer Science with Mathematica: Theory and 

Practice for Science, Mathematics, and Engineering / 

R. Maeder. Cambridge Univ Pr, 2006. 389 p. 

10 Метады выкладання Змяшаны з элементамі дыстанцыйнага навучання, 

электронныя матэрыялы. Тлумачальна-ілюстрацыйныя, 

рэпрадуктыўныя, часткова-пошукавыя. 

11 Мова навучання Руская 

12 Умовы 

(патрабаванні) 

бягучы кантроль 

Кантрольныя работы, тэсты. Адзнака на экзамене 

выстаўляецца з улікам: бягучай ацэнкі – 40%, вуснага адказу 

на экзамене – 60%. 

13 Форма бягучай 

атэстацыі 

Экзамен 

 

 


