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І. Загальні відомості 

Курс «Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ» читається 

студентам спеціальності «Теплові електричні станції» на протязі другого 

семестра, включає теми чисельних методів аналізу: визначення значень 

функцій методом розкладу в ряд, розв’язування алгебраїчних та 

трансцендентних рівнянь, розв’язування систем лінийних алгебраїчних та 

нелінійних алгебраїчних та трансцендентних рівнянь, інтерполювання та 

апроксимування одно- та двовимірних функцій,чисельне диференціювання та 

інтегрування функцій, розв’язування звичайних диференціальних рівнянь та 

рівнянь в частиних похідних і систем. Базується на курсах «Вища 

математика», «Основи інформаційних технологі та програмування». 

Знання, набуті студентами, використовуються при виконанні 

обчислювальних робіт в наступних спеціалізованих курсах, - 

«Гідрогазодинаміка», «Термодинаміка», «Тепломасообмін», ін.. 

Зазначена дисципліна включена до циклу “Професійної та практичної 

підготовки” за вибором навчального закладу. 

У структурно-логічній схемі навчання зазначена дисципліна розміщена 

у 2 семестрі, коли студенти вже прослухали “Основи інформаційних 

технологій та програмування”, розділи «Вищої математики» та набули 

певного досвіду у програмуванні і можуть виконати  лабораторні роботи.  



Мета викладання дисципліни: навчити студентів користуватися 

методами обчислювальної математики, обгрунтовувати вибір математичного 

методу та математичного забезпечення для вирішення конкретної практичної 

задачі, аналізувати за допомогою ЕОМ математичні методи об’єктів, що 

вивчаються. 

Задачею лабораторних занять є набуття та закріплення навичок в 

роботі на обчислювальній техніці, розробка програмного забезпечення для 

чисельного розв’язувння математичних задач, аналіз за допомогою ОТ 

математичних  моделей об’єктів, що вивчаються. 

Приклади та задачі, що розв’язуються на лабораторних заняттях 

повинні бути пропедевтикою майбутніх спеціалізованих курсів , 

використовуються студентами в технічних розрахунках як під час навчання в 

ВУЗі так і в подальший практичній діяльності. 

 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Назва та шифр змістовного модуля ОПП: НП-11  Чисельні методи 

аналізу. 

Після вивчення кредитного модуля студент повинен знати: 

- методи визначення значень аналітичних функцій; 



- методи розв’язування нелінійних алгебраїчних та трансцендентних 

рівнянь; 

- методи розв’язування лінійних алгебраїчних систем; 

- методи розв’язування систем нелінійних алгебраїчних та 

трансцендентних рівнянь; 

- формули лінійної та параболічної (Лагранжа) інтерполяції; 

- інтерполювання кубічними сплайнами;  

- метод найменших квадратів; 

- формули трапецій та Сімпсона чисельного інтегрування функцій; 

- методи типу Рунге-Кутта (1,2,4 порядків); 

- багатокрокові методи розв’язування ЗДР  в постановці задачі Коші 

(Адамса, Мілна); 

- метод сіток розв’язування рівняння стаціонарної, нестаціонарної 

теплопровідності, процедуру Лібмана; 

- метод прогонки розв’язування рівняння нестаціонарної 

теплопровідності. 

В результатi вивчення дисциплiни студент повинен уміти: 

-   вибирати  методи та розв’язувати задачі обчислювальної математики 

(чисельного аналізу);   

програмувати основні методи чисельного аналізу. 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

          ТЕМА 1. Вступ. Математичне моделювання та обчислювальний 

експеримент. Наближені числа.  

Роль техніко-економічних досліджень в визначенні оптимальних 

значень параметрів, раціонального вигляду технологічної схеми та профілю 

теплотехнічного обладнання. Математичне моделювання – метод пізнання 

реальної дійсності. 

Обчислювальний експеримент Математичні методи рзв’язування 

поставлених науково-технічних задач. Чисельні методи. Етапи побудови 



чисельного метода для заданої матмоделі. Похибки. Стійкі та нестійкі 

обчислювальні алгоритми. Вимоги до обчислювальних методів. 

Точні та наближені числа. Абсолютна, відносна похибки. Гранична 

абсолютна,  гранична відносна похибки. Значуща цифра, число вірних знаків. 

Абсолютна похибка алгебраїчної суми декількох наближених чисел. 

Гранична абсолютна похибка алгебраїчної суми. Втрата точності при 

відніманні близьких чисел. Відносна похибка добутку наближених чисел, 

частки, степіня, кореня. 

Загальна формула для граничної абсолютної, граничної відносної 

похибки. 

ТЕМА 2. Обчислення значень аналітичних функцій. 

 Ряди. Чисельні функціональні ряди. Збіжні, розбіжні ряди.Умови 

збіжності. Ряди Тейлора та Маклорена. Розклад функції в ряд.Обчислення 

значень функцій за допомогою рядів.Оцінка значення залишкового члена. 

Обчислення значення показникової функції. 

Обчислення значень  логарифмічної, тригонометричної, 

гіперболічних функцій  

 

ТЕМА 3. Ітераційні методи розв’язування алгебраїчних та 

трансцендентних рівнянь. 

Чисельні методи. Умови розв’язання чисельними методами. Етапи 

знаходження ізольованих дійсних коренів. Методи відокремлення коренів. 

Теореми існування та визначення точності наближених коренів. Метод 

половинного ділення. Метод Ньютона. 

Метод хорд. Комбінований метод. Метод простої ітерації. 

ТЕМА 4. Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь. 

Самостійне опрацювання. 

Прямі та ітераційні  методи. Метод Гаусса. Умови застосування. 

Проблема стійкості. Метод Гаусса з вибором головноготелементу. Ітераційні 



методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних  рівнянь. Метод простої 

ітерації.Необхідна і достатні умова збіжності.  

Метод Зейделя.Необхідна та достатня умова збіжності. Похибки 

обчислень. Збіжність процеса ітерації і Зейделя для нормальних систем 

(теорема збіжності 

ТЕМА 5. Методи розв’язування систем нелінійних алгебраїчних та 

трансцендентних рівнянь. 

Ітераційні методи розв’язування систем нелінійних алгебраїчних та 

трансцендентних рівнянь. Метод Ньютона. Похибки. Теорема існування 

коренів і збіжність процесу Ньютона. Швидкість збіжності процеса Ньютона 

(теорема). Теореми про єдність розв’язку та стійкість збіжносты процессу 

Ньютона при вар’юванны початкового наближення. 

1. Ньютона. 

ТЕМА 6. Інтерполювання та апроксимування функцій. 

   Постановка задачі інтерполювання. Інтерполювання в широкому 

та вузькому сенсах. Лінійна та параболічна інтерполяція. Кусочно лінійна та 

кус очно параболічна інтерполяція. Інтерполяція функцій двох зміних.  

Інтерполювання функцій з рівновіддаленими вузлами інтерполяції: 

інтерполяційні формули (перша, друга Ньютона; перша, друга Гаусса, 

Бесселя , Стірлінга). Умови застосування. Інтерполювання функцій з 

нерівновіддаленими вузлами. Інтерполяційна формула Лагранжа. 

Емпіричні функції. Метод вибраних точок. Метод вирівнювання. 

Метод середніх.  

Метод найменших квадратів. 

Вибір виду емпіричної формули  

Побудова емпіричних функцій декількох зміних.  

ТЕМА 7. Наближене дифференціювання та інтегрування функцій 

Методи чисельного диференціювання, що базуються на основних 

інтерполяційних поліномах.  Питання  корректності методів чисельного 

диференціювання функцій.  



Чисельне інтегрування функцій. Механічна квадратура, механічна 

кубатура. Формула трапецій, формула Сімпсона. Залишковий член. Вибір 

кроку інтегрування. 

Формула прямокутників. Залишковий член. Вибір кроку 

інтегрування( 

Тема :”Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь та 

систем”. 

Задача Коші. Умова  Ліпшиця. Аналітичні, графічні, чисельні 

методи розв’язування ЗДР. Однокрокові та багатокрокові методи. Похибки. 

Порядок апроксимації. 

 Методи типу Рунге-Кутта. Метод Ейлера. Метод предиктор-

корректор. Метод Рунге-Кутта 4-го прядку. Приклади. 

Розв’язування систем ЗДР методом Ейлера. 

Метод Адамса. Порядок апроксимації. 

Метод Мілна. Порядок апроксимації. Приклади розв’язування задач. 

Методи розв’язування звичайних диференційних рівнянь в крайовій 

постановці. Метод скінчених різниць. Метод прогонки. 

Дифференціальні рівняння в частиних похідних 2-го порядку. 

Дискримінант рівняння. Типи диференціальних рівнянь Задача Коші. 

Гранична  задача в частиних похідних. Початкові та граничні умови. Змішана 

задача. Корректність постановки змішаної задачі. 

Задачі Діріхле, фон Неймана, змішана. Гармонійні функції. 

Властивості гармонійних функцій (основні теореми - принцип максимума, 

єдність задачі Діріхле, коректність задачі Діріхле).. 

Рівняння Пуассона, Лапласа. Рівняння Лапласа в кінцевих різницях. 

Метод сіток. Перша та друга основні різницеві схеми. Явні та неявні кінцево-

різницеві схеми. Розв’язування задачі Діріхле методом сіток. Порядок 

апроксимації.   

Процес Лібмана . 



Рівняння нестаціонарної теплопровідності. Основні кінцево-

різницеві схеми. 

Умови стійкості методу . 

Метод прогонки для одномірного (в просторі) рівняння 

нестаціонарної теплопровідності.  

Метод сіток для рівняння коливання однорідної струни. 

 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ. 

Мета  циклу лабораторних робіт полягає в тому, щоб студенти 

отримали практичні навички у  виборі та розробці програм обчислювальної 

математики, а також вміли аналізувати одержані, в результаті роботи 

програм,  - розв’язки. 

Лабораторні заняття проводяться з використанням ПЕОМ. Розрахунки 

ведуться на АМ Паскаль та в EXCELі. 

 

1. Обчислення значень функцій за допомогою рядів Тейлора 

2. Наближене розв’язування алгебраїчних та трансцендентних рівнянь 

ітераційними методами бісекції, Ньютона 

3. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь прямими та 

чисельними методами 

4. Розв’язування систем нелінійних алгебраїчних та трансцендентних 

рівнянь методом Ньютона 

5. Кусочне інтерполювання функцій за лінійною формулою, формулою 

Лагранжа. Аппроксимація одно- та двомірних функцій лінійними 

алгебраїчними функціями. 

6. Чисельне інтегрування функцій методами трапецій та Сімпсона 

7. Чисельні методи розв’язування ЗДР в постановці задачі Коші. 

8. Чисельні методи розв’язування ЗДР в граничній постановці. 



9. Розв’язування рівняння стаціонарної теплопровідності за 

процедурою Лібмана, нестаціонарної теплопровідності – методами сіток та 

прогонки. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 

роботи. Виконання лабораторних робіт передбачає програмування 

обчислювальних задач на EXCEL, та на АМ Паскаль. 

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 

Основна література 

1. Демидович Л.С., Марон А.А. Основы вычислительной 
математики. М, Наука, 1967 

2. Демидович Л.С., Марон А.А., Шувалова З.Н. Численные методы 
анализа. М, Наука, 1967 

3. Самарский А.А, Гулин А.В. Численные методы. М, Наука, 1989 
4. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики.М, Наука, 

1989 
5. Ильченко О.Т. Расчет теплового состояния конструкций. 

Харьков, Высшая школа, 1979 
6. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу 

«Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ»( в електроному 
вигляді, представлені на комп’ютерах в дисплейному класі). 

7. Нинь А.С. Методичні вказівки до вивчення курсу «Інформаційні 
технології-2. Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ». К., 
Політехніка, 2010. 
 
 

VI. Мова 

Викладання ведеться українською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 



Як семестрове індивідуальне завдання  передбачена модульна 

контрольна робота, метою якої є перевірка та удосканалення засвоєння 

матеріалу. Модульна контрольна проводиться протягом 2 годин 

VIII. Методика оцінювання 

 

1. Оцінка з кредитного модуля виставляється за багатобальною 

системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну. 

2. Максимальна кількість балів з дорівнює 100. 

3. Нарахування балів по окремих видах робіт: 

 

 
Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він отримав 

за: 

 

1. робота на лекціях; 

1.виконання лабораторних робіт; 

2.написання контрольної роботи (МКР); 

 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

 

1.Робота на лекціях 

На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі опитування 

проводяться на довільних лекціях 15 разів протягом семестру, наприкінці 

лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість балів, що 

може отримати кожен студент за семестр - 15. 

 

2.Виконання лабораторн6их робіт 

Оцінюються 9 роботи, передбачені робочою програмою. Максимальний 

ваговий бал – 70 балів. 



Оцінювання лабораторних робіт: 

- якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від максимальної 

кількості балів (кількість процентів залежить від терміну запізнення). 

- якщо робота виконана не самостійно та простежується не 

індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 

- якщо обраний невірно математичний метод розв’язання задачі, в 

програмі не витримані основні правила створення програмних 

продуктів - знімається 5%. 

- невиконана робота – 0 балів. 

Виконання всіх лабораторних робіт – обов’язкове. 

 

3.Модульний контроль 

На одному з лабораторних занять проводиться модульна контрольна робота:  

Максимальний ваговий бал – 15. 

Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним чином: 

- Якщо на всі питання дані повні та чітко аргументовані відповіді, 

контрольна виконана охайно, з дотримання основних правил, то 

виставляється 90- 100% від максимальної кількості балів.  

- Якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена 

вірно, але допущені непринципові помилки у теоретичному описі або 

розрахунках, то виставляється 75-90% від максимальної кількості балів. 

- Від 8 до 11 балів нараховується, якщо методика виконання завдання 

розроблена в основному вірно, але допущені  деякі з наступних помилок: 

помилки у представлені вихідних даних, не обгрунтовані теоретичні рішення, 

помилки у методиці розрахунків. 

- Нижче 8 балів нараховується, якщо завдання не виконане або 

допущені грубі помилки.   

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу:   

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 



R=70+15+15=100 балів 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  

Необхідною умовою заліка є стартовий рейтинг, що дорівнює 60 балів. 

 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 

рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 

Шкала оцінювання 
 

RD ECTS Традиційна шкала 
95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
60-64 E Задовільно 3 
40-59 F не задовільно 2 
1-39 Fx не зараховано  

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 


