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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  

Кількість кредитів 4  

Галузь знань  

0501 "Інформатика та 

обчислювальна 

техніка"   
Нормативна 

Загальна кількість 

годин – 120 годин  
Напрям підготовки: 

6.050101 «Комп’ютерні 

науки» 

Курс  Семестр  

Змістових модулів –2  3  6-й  

Тижневе 

навантаження:  

аудиторних занять –  

4 год.  

самостійна робота 

студента – 2 год.  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Бакалавр»  

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  30 год.  

Лабораторні 

заняття  
30 год. 

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
60 год.  

Форма контролю: 

диференційований залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу - є надання студентам знань та навичок, необхідних для 

чисельного розв’язання задач, які зустрічаються в на практиці, та які не мають 

аналітичного розв'язку, або для яких знаходження аналітичного розв'язку є 

недоцільним. 

Завдання курсу - навчання студентів основним теоретичним положенням та 

практичним методам обчислювальної математики, які необхідні для фахівців з 

інформаційних технологій проектування. 
 

Вимоги до знань, умінь та навичок студентів 

Студент, що вивчив курс, повинен знати: 

- методи наближених обчислювань; 

- основних класів задач обчислювальної математики; 

- методи та алгоритми їх розв’язку; 

- методи чисельного розв'язування алгебраїчних рівнянь та систем; 

- методи наближення функцій;  

- методи інтерполяції та екстраполяції даних; 

- методи чисельного диференціювання та інтегрування;  

- чисельні методи розв'язування задачі Коші;  

- аналізу задач з точки зору точності, умов сходження методів та стійкості 

алгоритму, коректного формулювання задач з диференційними 

рівняннями. 

Студент по закінченні вивчення курсу повинен вміти: 

- виконувати розрахунки з використанням наближених величин; 

- чисельно розв'язувати алгебраїчні рівняння та системи методами ділення 

навпіл, ітерацій та Ньютона, методом хорд;  

- наближувати функції інтерполяційними багаточленами у формі Лагранжа 

та Ньютона, ортогональними багаточленами, сплайнами, знаходити 

похибку інтерполяції;  

- виконувати оцінку значень функції шляхом екстраполяції даних; 

- застосовувати інтерполяційні формули чисельного диференціювання та 

чисельного інтегрування, квадратурні формули; 

- розв'язувати задачу Коші чисельними методами, визначати стійкість 

розв’язку; 

- розробляти алгоритми та програми реалізації чисельних методів; 

- використовувати пакети обчислювальної математики. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 
 

Тема 1   Вступ до курсу ЧМ.  Основні поняття про чисельні методи [1, 

с.6...28] 

Етапи розв’язання задачі чисельними методами. Наближене обчислення і 

похибка. Абсолютна і відносна похибка Правило округлення чисел.  Похибка при 

арифметичних діях з наближеними числами. Похибка при обчисленні наближених 

значень функцій. Похибка при обчисленні наближених значень функцій однієї 

змінної 

 

Тема 2  Чисельні методи  розв’язання нелінійних  рівнянь [ 1, с.41...43]  

Постанова задачі розв’язання нелінійних рівнянь. Відділення кореня рівняння. 

Умови відділення кореня рівняння. Графічний метод відділення кореня. Метод 

проб для відділення кореня рівняння. Методом відділення інтервалів монотонності 

для відділення кореня рівняння. Оцінка наближеного значення кореня. Розв’язання 

нелінійних  рівнянь методом половинного ділення. Розв’язання нелінійних  

рівнянь методом хорд 

 

Тема 3 Чисельні методи  розв’язання нелінійних  рівнянь. Уточнення 

кореня нелінійного рівняння [ 1, с. 44...55] 

Метод дотичних (метод Н’ютона) для розв’язання нелінійних рівнянь. 

Комбінований метод дотичних і хорд для розв’язання нелінійних рівнянь. Метод 

ітерацій для розв’язання нелінійних рівнянь. 

 
 
Тема 4  Чисельні методи розв’язання систем лінійних рівнянь [1, 

с.28...41] 

Розв’язання систем лінійних рівнянь по правилу Крамера. Розв’язання 

систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса. Розв’язання систем лінійних 

рівнянь методом обратної матриці. Розв’язання систем лінійних рівнянь методом 

ітерацій. Розв’язання систем лінійних рівнянь методом Зейделя. 
 

Тема 5  Чисельні методи розв’язання систем нелінійних рівнянь [1, 

с.55...60] 

Основні поняття. Розв’язання систем нелінійних рівнянь методом простих 

ітерацій. Розв’язання систем нелінійних рівнянь методом Н’ютона. 

 

Тема 6  Наближення функцій методами інтерполяції   [ 2, с.35...43] 

  Види наближеного представлення функції. Наближення функцій методами 

інтерполяції. Інтерполяційний поліном Лагранжа. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 
Тема 7  Інтерполяційний поліном Н’ютона  [ 2, с.44...58] 

Кінцеві різниці. Зв’язок кінцевих  різниць з похідними. Інтерполяційний 

поліном Н’ютона 
 
 
Тема 8   Кусково-неперервна інтерполяція [ 1, с.147... 154] 

Поняття сплайну. Інтерполяція за допомогою сплайнів 

 

Тема 9  Інтегральне середньоквадратичне наближення функцій 

[1,с.160... 169] 

Інтегральне середньоквадратичне наближення функцій ортогональними 

багаточленами. Середньоквадратичне наближення функцій тригонометричними 

багаточленами. Середньоквадратичне наближення функцій алгебраїчними 

багаточленами Лежандра 

 

Тема 10  Наближення функцій поліномами [1,с.160... 169] 

Наближення функцій поліномами Тейлора. Наближення функцій 

поліномами Бернштейна 
 
 

Тема 11  Середньоквадратичне наближення функцій [1,с.177... 184]   

Ортогональні багаточлени Чебишева. Метод найменших квадратів. Метод 

лінеаризації 

Тема 12  Чисельне диференціювання. Чисельні методи інтегрування 

[ 1, с.215...232] 

Чисельні методи диференціювання. Основні терміни і поняття чисельного 

інтегрування. Формула прямокутників. Формула трапецій. Формула Сімпсона.  

Графічне інтегрування 

Тема 13  Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь 

[ 2, с.360...363] 

Загальні відомості. Постанова задачі.  Аналітичні методи розв’язання 

диференційних рівнянь. Розв’язання диференціальних рівнянь за допомогою 

ступеневих рядів. Метод послідовних наближень (ітерацій) для розв’язання 

диференційних рівнянь першого порядку 

Тема 14  Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь 

[ 2, с.363...388] 

Метод Ейлера для розв’язання диференційних рівнянь першого порядку. 

Модифікований метод Ейлера для розв’язання диференційних рівнянь першого 

порядку. Метод Рунге-Кута для розв’язання диференційних рівнянь першого 

порядку 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Основи організації ремонтно-обслуговуючої бази в  

                                          сільському господарств 

1 

Лекція 1 

Введення.  Основні 

поняття про чисельні 

методи 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Відносна и абсолютна 

похибки у 

обчисленнях 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 1 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 1,5 

 

2 

 
Лекція 2 

Чисельні методи  

розв’язання 

нелінійних  рівнянь 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Методи відділення 

кореня при 

розв’язанні 

нелінійних рівнянь 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 2 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

-  - - 4 1,5 

3  

Лекція 3  

Чисельні методи  

розв’язання 

нелінійних рівнянь. 

Уточнення кореня 

нелінійного рівняння 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Методи розв’язання 

нелінійних рівнянь  

(метод дихотомії, 

метод хорд) 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 3  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

- - - 4 1,5 

 

 

4 

 

Лекція 4  

Чисельні методи 

розв’язання систем 

лінійних рівнянь 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 4 

Методи розв’язання 

нелінійних рівнянь  

(метод дотичних, 

метод простих 

- 2 - - 5 
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ітерацій) 

Самостійна 

робота 4  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 1,5 

5 

Лекція 5  

Чисельні методи 

розв’язання систем 

нелінійних рівнянь 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Методи розв’язання 

системи лінійних 

рівнянь (метод 

ітерацій, метод 

Зейделя) 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 5  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 1,5 

6 

Лекція 6 

Наближення функцій 

методами 

інтерполяції 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 6 

Методи розв’язання 

системи нелінійних 

рівнянь (метод 

Ньютона, метод 

ітерацій) 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 6  

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 5 1,5 

 

 

7 

Лекція 7 
Інтерполяційний 

поліном Н’ютона 
2 - - - - 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до 

лабораторної роботи. 

5 та ПМК 1 

- - - 5 1 

 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

- 2 - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  58 год. 14 14 - 30 50 

Змістовий модуль 2. 

8 

Лекція 8  
Кусково-неперервна 

інтерполяція 
2  - - - - 

Лабораторна 

робота 8  

Побудова 

інтерполяційних 

многочленів 

- 2 - - 4 
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Лагранжа, Ньютона 

Самостійна 

робота 8 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3 2 

9 

Лекція 9  

Інтегральне 

середньоквадратичне 

наближення функцій 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 9  

Побудова 

інтерполяційного 

поліному за 

допомогою сплайнів 

- 2 - - 4 

Самостійна 

робота 9 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 3 2 

10 

Лекція 10  

Інтегральне 

середньоквадратичне 

наближення функцій 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 10  

Рівномірне 

наближення функцій 

за допомогою ряду 

Тейлора, ряду Фур’є 

- 2 - - 4 

Самостійна 

робота 10 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 1 

11 

Лекція 11 
Поліноміальне 

наближення функцій 
2  - - - - 

Лабораторна 

робота 11 

Рівномірне 

наближення функцій 

поліномами 

Лежандра 

- 2 - - 4 

Самостійна 

робота 11 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 1 

12 

Лекція 12 
Середньоквадратичне 

наближення функцій 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 12  

Рівномірне 

наближення функцій 

за допомогою 

поліномів 

Бернштейна 

- 2 - - 4 
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Самостійна 

робота 12 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 1 

13 

Лекція 13 
Середньоквадратичне 

наближення функцій 
2  - - - - 

Лабораторна 

робота 13  

Метод найменших 

квадратів. Метод 

лінеаризації 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 13 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 4 1 

14 

Лекція 14 

Чисельне 

диференціювання. 

Чисельні методи 

інтегрування 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 14 
Чисельне 

диференціювання, 

чисельне 

інтегрування 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 14 

Підготовка до 

лабораторної роботи 
- - - 4 1 

15 

Лекція 15 

Чисельне 

диференціювання. 

Чисельні методи 

інтегрування 

2 - - - - 

Самостійна 

робота 15 

Проробка 

теоретичного 

матеріалу 

- - - 4 1 

 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

2 - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 62 год. 16 16  30 50 

   Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 100 
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5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

ПМК-1 

 

1. Етапи розв’язання задачі чисельними методами. 

2. Наближене обчислення і похибка. Абсолютна і відносна похибка. Правило 

округлення чисел.  

3. Похибка при арифметичних діях з наближеними числами. 

4. Похибка при обчисленні наближених значень функцій.  

5. Постанова задачі розв’язання рівняння 

6. Відділення кореня рівняння. 

7. Методи відділення кореня. 

8. Графічний метод відділення кореня. 

9. Метод проб. 

10. Метод відділення інтервалів монотонності. 

11. Оцінка наближеного значення кореня. 

12. Метод половинного ділення. 

13. Методи послідовного наближення. 

14. Метод хорд. 

15. Метод дотичних (метод Н’ютона). 

16. Комбінований метод дотичних і хорд. Метод ітерацій. 

17. Розв’язання систем лінійних рівнянь по правилу Крамера та  Гауса. 

18. Метод Зейделя. 

19. Метод Н’ютона. 

 

ПМК-2 

 

1. Представлення функцій і задача їх наближення. 

2. Види наближеного представлення функції. 

3. Наближення функцій методами інтерполяції.  

4. Інтерполяційний поліном Лагранжа. 

5. Кінцеві різниці. 

6. Властивості кінцевих  різниць. 

7. Зв’язок кінцевих  різниць з похідними. 

8. Інтерполяційний поліном Н’ютона. 

9. Перша інтерполяційна формула Н’ютона. 

10. Друга інтерполяційна формула Н’ютона. 

11. Поняття сплайну. 

12. Інтерполяція за допомогою сплайнів. 

13. Постанова задачі  побудови поліному найкращого середньоквадратичного 

наближення функцій 

14. Метод найменших квадратів. 

15. Наближення функцій за допомогою тригонометричних поліномів. 
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16. Наближення функції за допомогою поліномів Тейлора. 

17. Наближення функції поліномами Бернштейна. 

18. Наближення функцій ортонормованими поліномами 

19. Наближення функцій за допомогою поліномів Чебишева 

20. Чисельні методи диференціювання. 

21. Постанова задачі чисельного інтегрування. 

22. Формула прямокутників 

23. Формула трапецій. 

24. Формула Сімпсона . 

25. Оцінка похибки чисельного інтегрування. 

26. Розв’язання диференціальних рівнянь за допомогою ступеневих рядів 

27. Метод послідовних наближень (ітерацій). 

28. Метод Ейлера. 

29. Модифікований метод Ейлера. 

30. Метод Рунге-Кута.  Графічний метод. 
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