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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показ-

ників   

Галузь знань, спеціаль-

ність, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань  

12 «Інформаційні тех-

нології» Обов’язкова 

Загальна кількість го-

дин – 90 годин 
Спеціальність 

122 «Комп’ютерні нау-

ки» 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 2 4-й  

Тижневе навантажен-

ня:  

аудиторних занять –  

4 год. 

самостійна робота 

студента – 2,5 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр»  

Вид занять 
Кількість 

годин  

Лекції  26 год.  

Лабораторні 

заняття  
26 год. 

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
38 год. 

Форма контролю:  

диференційований залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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

ного розв’язання задач, які зустрічаються в на практиці, та які не мають аналітич-

ного 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. 
 

Результати навчання (з урахуванням soft skills):. 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає як вільне во-

лодіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування у професійній 

практиці 

Загальні компетенції 

Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу.  

Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях.  

Здатність  вчитися     й     оволодівати     сучасними   знаннями 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  різних джерел 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність діяти на основі етичних міркувань 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

 

 Здатність використовувати сучасні методи математичного  моделювання  

об’єктів,  процесів  і  явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного 

розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближе-

ного  чисельного  розв’язування  професійних задач. 

Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології  та  

технології  моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних 

об'єктів і систем, проводити обчислювальні. 

 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-

зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-

дови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-

ліці; проводити презентації; 
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- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-

піння, повага до колег 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1 
 

Тема 1  Основні поняття про чисельні методи[1, с.6...28] 

1. Етапи розв’язання задачі чисельними методами 

2. Деякі відомості про наближені обчислення й погрішності 

2.1. Абсолютна й відносна погрішності 

2.2. Правило округлення чисел 

2.3. Значущі, вірні й сумнівні цифри 

2.4. Погрішності при арифметичних діях з наближеними числами 

2.5. Погрішності при обчисленні наближених значень функції однієї 

змінної 

 

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

1 Постановка задачі 

2. Відділення кореня рівняння 

2.1 Умова відділення кореня 

2.2 Графічний метод відділення кореня 

2.3. Метод проб 

2.4. Метод виділення інтервалів монотонності 

3. Оцінка наближеного значення кореня 

4. Метод половинного ділення (дихотомії) 

4.1. Алгоритм   методу   дихотомії 

5 Методи послідовного наближення 

5.1.  Суть методу послідовного наближення 

5.2.  Метод хорд 

5.3.  Метод дотичних (метод Ньютона) 

6. Метод ітерацій 

 

Тема 3. Чисельні методи розв’язання систем лінійних рівнянь[1, 

с.28...41] 

1. Розв’язання систем лінійних рівнянь за правилом Крамера 

1.1     Алгоритм розв’язання системи лінійних рівнянь за правилом Кра-

мера 

1.2. Система лінійних рівнянь.   

2. Метод Жордана - Гаусса для рішення системи лінійних рівнянь 

2.1. Звичайні  жорданові   виключення 

2.2. Метод Жордана–Гаусса 

2.3. Метод Гауса 

3. Метод зворотної матриці 

3.1. Обчислення зворотної матриці 

3.2. Метод зворотної матриці 

4.    Метод ітерацій 

4.1 Метод простої ітерації 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=43517#_Toc53500376
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=43517#_Toc53500377
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=43517#_Toc53500378
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=43517#_Toc53500379
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=43517#_Toc53500380
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=43517#_Toc53500381
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=43517#_Toc53500382
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=43517#_Toc53500382
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998699
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998700
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998701
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998702
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998703
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998704
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998705
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998706
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998707
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998708
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998709
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998710
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998711
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45351#_Toc53998712
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002370
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002371
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002371
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002372
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002373
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002374
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002375
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002376
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002377
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002378
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002379
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002380
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002381
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4.2. Обґрунтування методу 

4.3. Алгоритм методу простої ітерації 

5. Метод Зейделя 
 

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

с.55...60] 

1.  Основні поняття 

2.  Розв’язання систем нелінійних рівнянь методом простих ітерацій 

3.  Розв’язання систем нелінійних рівнянь методом Ньютона 

 

 

Змістовний модуль 2 
 

Тема 5. Наближення функцій методами інтерполяції[ 2, с.35...43] 

1. Види наближеного представлення функції 

2.  Наближення функцій методами інтерполяції 

3.  Інтерполяційний поліном Лагранжа 

4.  Інтерполяційний поліном Н’ютона 

4.1 Кінцеві різниці 

4.2 Зв’язок кінцевих  різниць з похідними 

4.3  Інтерполяційний  поліном Н’ютона 

5. Кусково-лінійна інтерполяція 

5.1 Поняття сплайну 

5.2 Інтерполяція за допомогою сплайнів 

 

Тема6. Інтегральне середньоквадратичне наближення функцій[1,с.160... 

169] 

1. Інтегральне середньоквадратичне наближення функцій ортогональни-

ми багаточленами 

2. Ортогональні багаточлени Чебишева 

3. Середньоквадратичне наближення функцій тригонометричними багаточ-

ленами 

4. Середньоквадратичне наближення функцій алгебраїчними багаточленами 

Лежандра 

5. Метод найменших квадратів 

5.1 Метод лінеаризації 

 

Тема 7. Чисельні методи інтегрування [ 1, с.215...232] 

1. Основні терміни і поняття чисельного інтегрування 

2. Формула прямокутників 

3.1      Формула  «лівих»  прямокутників. 

3.2.     Формула «правих» прямокутників 

3.3      Формула «середніх» прямокутників. 

3.4.     Випадок   нерівновіддалених   вузлів 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002382
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002383
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45357#_Toc54002384
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45367#_Toc54004207
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45367#_Toc54004208
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45367#_Toc54004209
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005819
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005820
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005821
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005822
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005823
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005824
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005825
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005826
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005827
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45952#_Toc54005828
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45946#_Toc54092120
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45946#_Toc54092120
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45946#_Toc54092121
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45946#_Toc54092122
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45946#_Toc54092122
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45946#_Toc54092123
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45946#_Toc54092123
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45946#_Toc54092124
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=45946#_Toc54092127
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49636#_Toc55379864
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49636#_Toc55379865
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49636#_Toc55379866
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49636#_Toc55379867
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49636#_Toc55379868
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49636#_Toc55379869
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4. Формула трапецій 

5. Формула Симпсона 

Тема 8. Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь [ 2, 

с.360...388] 

1 Загальні відомості. Постановка задачі 

2. Аналітичні методи 

2.1. Відшукання рішення за допомогою ступеневого ряду. 

2.2. Метод послідовних наближень (ітерацій) для рішення 

диференціального рівняння першого порядку. 

2.3. Метод послідовних наближень для систем диференціальних рівнянь. 

3. Метод Ейлера 

3.1. Метод Ейлера (звичайний) для рішення диференціального рівняння 

першого порядку. 

3.2. Модифікований метод Ейлера 

3.3. Модифікований метод Ейлера для диференціального рівняння першо-

го порядку. 

3.4 Метод Рунге-Кута 

3.4.1. Алгоритм методу Рунге-Кута для диференціального рівняння 

першого порядку. 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49636#_Toc55379870
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49636#_Toc55379871
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405210
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405211
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405212
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405213
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405213
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405214
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405216
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405217
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405217
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405219
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405220
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405220
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405221
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405222
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49639#_Toc55405222
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на са-

мостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Основи організації ремонтно-обслуговуючої бази в  

                                          сільському господарств 

1 

Лекція 1 
Основні поняття про 

чисельні методи 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Елементарна теорія 

похибки  
- 2 - - 5 

Самостійна ро-

бота 1 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабора-

торної роботи 

- - - 3 1,5 

 

2 

 

Лекція 2 
Чисельні методи  

розв’язання  рівнянь 
2  - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Чисельні методи 

розв’язання неліній-

них рівнянь 

- 2 - - 5 

Самостійна ро-

бота 2 

Проробка теоретично-

го матеріалу 
-  - - 3 1,5 

3  

Лекція 3  

Чисельні методи  

розв’язання  рівнянь 

(продовження) 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Чисельні методи 

розв’язання неліній-

них рівнянь (продов-

ження) 

- 2 - - 5 

Самостійна ро-

бота 3  

Проробка теоретично-

го матеріалу 
- - - 3 1,5 

 

 

4 

 

Лекція 4  

Чисельні методи 

розв’язання систем 

лінійних рівнянь 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 4 

Чисельні методи 

розв’язання неліній-

них рівнянь  (продов-

ження) 

- 2 - - 5 

Самостійна ро-

бота 4  

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабора-

торної роботи 

- - - 2 1,5 

5 Лекція 5 

Чисельні методи 

розв’язання систем 

нелінійних рівнянь 

2 - - - - 
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Лабораторна 

робота 5 

Розв’язання системи 

лінійних рівнянь  
- 2 - - 5 

Самостійна ро-

бота 5 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабора-

торної роботи 

- - - 2 1,5 

6 

Лекція 6 

Наближення функцій 

методами інтерполя-

ції 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 6 

Розв’язання системи 

нелінійних рівнянь  
- 2 - - 5 

Самостійна ро-

бота 6 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабора-

торної роботи 

- - - 3 2,5 

7,8 

ПМК 1 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 1 

-  - - 10 

Самостійна ро-

бота 7 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до ПМК1 

   3  

Всього за змістовий модуль 1 -  43год. 12 12 - 19 50 

Змістовий модуль 2 

 

 

9 

Лекція 7 
Інтерполяційні полі-

ном, Н’ютона 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Інтерполяційний по-

ліном Лагранжа і 

Ньютона 

- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 8 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабора-

торної роботи 

- - - 3 1 

10 

Лекція 8 
Кусково-лінійна ін-

терполяція 
2  - - - - 

Лабораторна 

робота 8 

Інтерполяційний ба-

гаточлен Лагранжа і 

Ньютона (продовжен-

ня) 

- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 9 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 

- - - 3 2 

11 

Лекція 9 

Інтегральне серед-

ньоквадратичне на-

ближення функцій 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 9 

Інтерполяція функцій 

за допомогою кубіч-
- 2 - - 4 
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них сплайнів 

Самостійна ро-

бота 10 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 

- - - 3 2 

12 

Лекція 10 
Наближення функцій 

поліномами 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 10 

Наближення функцій 

за допомогою полі-

номів  Тейлора, та 

Брнштейна 

- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 11 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 

- - - 2 1 

13 

Лекція 11 
Середньоквадратичне 

наближення функцій  
2  - - - - 

Лабораторна 

робота 11 

Наближення функцій 

за допомогою полі-

номів Фур’є та Ле-

жандра 

- 2 - - 4 

Самостійна ро-

бота 12 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 

- - - 2 1 

14 

Лекція 12 

Чисельне диферен-

ціювання. Чисельні 

методи інтегрування 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 12 

Метод найменших 

квадратів 
- 2 - - 5 

Самостійна ро-

бота 13 

Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 

- - - 2 1 

15 

Лекція 13 

Чисельні методи 

розв’язання дифере-

нціальних рівнянь 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 13 

Чисельне диферен-

ціювання, чисельне 

інтегрування 

- 2 - - 5 

Самостійна ро-

бота 14 
Проробка теоретично-

го матеріалу 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 

- - - 2 1 

16,17 

 

Самостійна ро-

бота 15 
Підготовка до ПМК 2 - - - 2 1 

ПМК 2 Підсумковий конт-   - - 10 
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роль за змістовий мо-

дуль 2 

Всього за змістовий модуль 2 –47 год. 14 14  19 50 

   Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 

 

 

5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №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. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №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. 
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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. 

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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10. Марчук Г.И. Методывычислительнойматематики / Г.И. Марчук  -  

М.: Наука, 1980.  - 535 с.  
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Навчально-інформаційний портал ТДАТУ: http://nip.tsatu.edu.ua  

Наукова бібліотека ТДАТУ: http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/  

Методичний кабінет кафедри КН 

Сайт кафедри КН   http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/chyselni-metody/ 

Джерела Internet. 
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