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І. Загальні відомості 

Дисципліна “Чисельні методи в інформатиці” складається з двох 

кредитних модулів. Кредитний модуль “Чисельні методи в інформатиці-1” 

відноситься до циклу “Професійної та практичної підготовки” Нормативної 

частини програми, а кредитний модуль “Чисельні методи в інформатиці-2” – 

до циклу “Дисципліни за вибором ВНЗ” Вибіркової частини програми. 

У структурно-логічній схемі навчання зазначену дисципліну 

рекомендується розміщувати тоді, коли студенти вже прослухали курси 

«Основи програмування та алгоритмічні мови» та перші два семестри курсу 

«Вища математика», набули певного досвіду у програмуванні і можуть 

виконати складні лабораторні роботи з даної дисципліни. Кредитний модуль 

НП-11 “Чисельні методи в інформатиці-1” має обсяг 4 кредити ECTS, а 

модуль ЗП-12 “Чисельні методи в інформатиці-2”- 5 кредитів ECTS. 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна “Чисельні методи в інформатиці” - це одна з важливих 

складових дисциплін підготовки спеціалістів напряму «Програмна 

інженерія» тому, що проведення розрахунків є невід'ємною частиною 

діяльності інженера по створенню нових технічних пристроїв. Викладений 

матеріал може бути використаний при вивченні дисциплін «Моделювання 

складних процесів та систем», «Методи оптимізації», «Основи системного 

аналізу об'єктів комп'ютеризації », які подаються у наступних семестрах. 

Мета вивчення дисципліни - навчити студента розв'язувати 

наближеними методами за допомогою комп'ютера математичні задачі, що 

виникають в інженерній практиці в процесі моделювання та проектування. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

ЗНАТИ: 

  методи розв’язування задач лінійної алгебри, апроксимації функцій, 

чисельного диференціювання та інтегрування, розв’язування нелінійних 

алгебраїчних рівнянь та їх систем; 

 проблеми, що виникають при розв’язанні нестандартних задач перелічених 

типів та засоби їх подолання. 

ВМІТИ: 

  програмувати алгоритми розв’язання задач перелічених типів; 

 оцінювати точність одержаних результатів та використовувати адаптивні 

методи. 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1. Обчислювальні  методи  лінійної  алгебри 

ТЕМА 1.1. Прямі методи розв’язування  систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь (СЛАР). Основні поняття, постановка задачі, єдиність розв’язку, 

типи матриць. Характеристика методів. Розв’язування СЛАР з діагональною 

та трикутною матрицями. Метод Гаусса. Метод Гаусса з вибором головного 
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елементу по стовбцю. Метод Гаусса з вибором головного елементу по усьому 

полю. Метод Жордано. LU-алгоритм. Погано обумовлені системи, число 

обумовленості. 

ТЕМА 1.2. Ітераційні методи розв’язування СЛАР. Лінійний ітераційний 

процес, теореми збіжності. Методи послідовних наближень, простої ітерації, 

Зейделя, Некрасова. 

Розділ 2. Апроксимація функцій. 

ТЕМА 2.1. Інтерполяція функцій. Постановка задачі, види апроксимації. 

Локальна та глобальна інтерполяція. Глобальна лінійна та квадратична 

інтерполяція. Інтерполяційний поліном Лагранжа. Багатоінтервальна 

інтерполяція. Кусково-лінійна, кусково-квадратична, кусково-нелінійна 

інтерполяція. Параболічні та кубічні сплайни. 

ТЕМА 2.2. Середньоквадратичне наближення. Середньоквадратичне 

наближення за допомогою нормальних рівнянь. Середньоквадратичне 

наближення за допомогою ортогональних поліномів. 

Розділ 3. Розв'язування нелінійних алгебраїчних та трансцендентних рівнянь 

(НАТР). Числове диференціювання та інтегрування. 

ТЕМА 3.1. Розв'язування НАТР. Характеристика методів для 

розв'язування одного рівняння. Геометрична інтерпретація. Відділення та 

уточнення коренів. Методи половинного ділення, хорд, Н'ютона, простої 

ітерації. Системи НАТР. Методи Н'ютона, простої ітерації, Зейделя для 

систем. Проблема вибору початкового наближення. 

ТЕМА 3.2. Числове диференціювання та інтегрування. Числове 

диференціювання. Числове інтегрування. Формули прямокутників, трапецій, 

Н'ютона-Котеса. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 

роботи. Виконання лабораторних робіт спирається на використання 

середовищ візуального проектування програмних засобів DELPHI, Paskal, 

VISUAL C++. 
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Перевірка результатів виконання має за головну мету продовження 

процесу вивчення матеріалу з поясненням труднощів, що виникають в ході 

СРС. Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 

тиждень за графіком. 

Основна література 

1. Лук’яненко С.О. Чиселові методи в інформатиці: Навч. посіб. – К.: НТУУ 

«КПІ», 2007. – 140с. 

2. Основы численных методов / Л.И. Турчак – М. :Наука, 1987. – 320с. 

3. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений: 

Пер. с англ. /Дж. Ортега, У.Пул – М. : Наука, 1986. – 288с. 

4. Калиткин Н.Н. Численные методы.- М.: Наука, 1978.-512с. 

5. Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмітрієва О.А. Чисельні методи в 

інформатиці.- К.: Видавнича група BNV, 2006.-480с. 

Вказана література знаходиться у НТБ. 

VI. Мова 

Окрім основної, української, викладання можливе російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Як семестрове індивідуальне завдання  передбачена модульна 

контрольна робота, метою якої є перевірка та удосконалення засвоєння 

матеріалу. Модульна контрольна проводиться протягом 1 години. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання та захист 8 лабораторних робіт; 
2) модульну контрольну роботу (МКР) тривалістю 1 акад. година. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Лабораторні роботи.  

Вагові бали лабораторних робіт наведено у таблиці. 
 

Види занять  Внесок до семестрового рейтингу балів 
Робота №1 10 
Робота №2 10 
Робота №3 10 
Робота №4 15 
Робота №5 15 
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Робота №6 10 
Робота №7 10 
Робота №8 10 
Всього 90 

Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 90. 
Критерії оцінювання: 

Підготовка до роботи (у відсотках від максимальної кількості балів за відповідну 
роботу): 

 протокол відповідає вимогам, охайний – 20 %; 
 протокол відповідає вимогам, але є чисельні виправлення– 10 %; 

Виконання лабораторної роботи: 
 робота виконана повністю і вірно протягом відведеного часу – 50 %; 
 робота виконана пізніше зазначеного терміну – 20 %; 

Якість захисту роботи: 
 студент вірно і повністю відповів на запитання – 30 %; 
 студент при відповіді допустив несуттєві неточності – 20 %; 
 студент при відповіді на запитання допустив суттєві неточності, але самостійно 

виправив їх – 10 %. 
2. Модульний контроль 
Ваговий бал –  10.  
Контрольна робота складається з 1 тестового завдання. За вірну відповідь на запитання 

надається 10 балів, частково вірну – 5 балів. 
Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 

Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:  
R = 90 + 10 = 100 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  R =  100 балів. 
Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування усіх лабораторних робіт, а 

також стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від R, тобто 40 балів. Для отримання 
студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD 
переводиться згідно з таблицею: 
 

RD Оцінка ECTS Традиційна оцінка 
≥ 95 А відмінно 

85..94 В 
75..84 С 

добре 

65..74 D 
60...64 Е 

задовільно 
 

RD < 60 Fx незадовільно 
RD < 40 або не виконані інші умови 

допуску до заліку 
F не допущений 

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 


