
Анотація дисципліни вільного вибору студента 

Вибір з переліку дисципліни ІІ циклу 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Методи обчислень» 

 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні поняття про 

чисельні методи розв'язування прикладних задач, математичне 

моделювання і обчислювальний експеримент, методи оцінки точності 

одержуваних результатів, а також знань, вмінь і навичок, необхідних для 

навчання елементів методів обчислень в середніх навчальних закладах. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців 

даного напряму підготовки (спеціальності). 

Вибіркова навчальна дисципліна «Методи обчислень» є складовою 

циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань «01 Освіта», спеціальності 

«014 Середня освіта (математика)». Ця дисципліна дозволяє набути 

студентам додаткових фахових компетенції. Показує практичну 

значущість чисельних методів, математичного моделювання, 

обчислювального експерименту, реалізації тих великих можливостей, які 

відкриває ефективне використання комп’ютерів. Зокрема, звертається 

увага на можливість використання набутих знань в процесі навчання 

окремих тем шкільного курсу математики та інформатики, проведенні 

факультативних занять в середніх навчальних закладах. 

ІІІ. Завдання дисципліни розкрити місце і значення знань з чисельних 

методів в загальній і професійній освіті, забезпечити ґрунтовне вивчення 

студентами основних понять і методів обчислень. 

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після 

опанування даної дисципліни 

Основні знання:  

- знати основні підходи в області апроксимації функцій, чисельного 

диференціювання, інтегрування; 

- знати наближені методи розв’язання алгебраїчних рівнянь, систем, 

інтегральних рівнянь, диференціальних рівнянь і систем, звичайних і в 

частинних похідних; 

- мати цілісне уявлення про основні поняття, твердження і теореми курсу 

у їхній логічній послідовності і взаємозв’язку;  

- розуміти, як застосувати чисельні методи до розв’язання конкретних 

прикладних задач;  

- знати особливості їх реалізації на комп’ютері. 

Основні вміння:  

- відтворювати основні означення,  формулювати і доводити основні 

теореми; 



- обґрунтовувати вибір чисельного методу розв’язування математичної 

задачі; 

- визначати науковий апарат, потрібний для розв’язування конкретної 

математичної задачі, володіти алгоритмом методу, вміти скласти 

програму однією з мов програмування або скористатись готовою 

програмою; 

- провести необхідні обчислення і аналіз отриманих результатів, а також 

мати навички практичного використання програмного забезпечення 

(типу Excel, Matcad, GRAN, Numery, Maple, Mathematica) для 

розв’язування математичних задач; 

- інтегрувати знання з різних розділів математики для вирішення 

теоретичних та/або практичних задач і проблем. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 

Тема 1 .  Математичні моделі і чисельні методи 

Математичні моделі і чисельні методи. Обчислювальний експеримент. 

Загальні характеристики і вимоги до обчислювальних алгоритмів. 

Джерела похибки наближеного розв’язку. Стійкі і нестійкі алгоритми. 

Поняття про коректність поставленої задачі. Оптимізація методів 

обчислень точністю та швидкодією. Наближені числа і дії над ними. 

Похибки в арифметичних діях. Правила запису наближених чисел. 

Округлення чисел. 

Тема 2. Наближене розв'язання нелінійних рівнянь 

Наближені методи розв’язання нелінійних рівнянь. Відокремлення 

коренів. Оцінка похибки наближеного кореня. Графічний метод розв’язку 

нелінійних рівнянь. Метод половинного поділу розв’язування нелінійних 

рівнянь. Метод хорд розв’язування нелінійних рівнянь. Метод Ньютона 

розв’язування нелінійних рівнянь. Метод ітерацій розв’язування 

нелінійних рівнянь. 

Тема 3. Точні та ітераційні методи розв’язання систем лінійних 

рівнянь. 

Точні методи розв'язання систем лінійних рівнянь. Метод Жордана-Гауса 

для розв’язування систем лінійних рівнянь. Знаходження розв’язків систем 

лінійних рівнянь та обернених матриць за допомогою Excel. Використання 

матричного методу для розв’язування систем лінійних рівнянь. Ітераційпі 

методи розв’язування систем лінійних рівнянь. Метод ітерацій для 

розв’язування систем лінійних рівнянь. Метод Зейделя для розв’язування 

систем лінійних рівнянь.  

Тема 4. Наближення функцій. 

Інтерполяційний многочлен Лагранжа. Існування та єдиність 

інтерполяційного многочлена Лагранжа. Похибка інтерполяції. 

Інтерполяційний многочлен Ньютона. Інтерполяційний многочлен 

Ньютона для рівновіддалених вузлів. Інтерполяційний многочлен 

Ньютона для нерівновіддалених вузлів. Лінійні поліноміальні оператори. 



Інтерполяційні оператори. Сплайн-інтерполяція. Середньоквадратичне 

наближення і метод найменших квадратів для наближення функцій. 

Теорема Чебишева. Найкраще наближення в Гільбертових та Банахових 

просторах. 

Тема 5. Чисельне диференціювання. 

Формули чисельного диференціювання на основі інтерполяційної 

формули Лагранжа. Формули чисельного диференціювання на основі 

першої та другої інтерполяційних формул Ньютона. 

Тема 6. Чисельне інтегрування. 

Наближенні методи інтегрування. Формула прямокутників та її 

залишковий член. Формула трапецій та її залишковий член. Формула 

Сімпсопа та її залишковий член. Узагальнені квадратурні формули та їх 

похибки. 

Тема 7. Наближені методи розв’язання задачі Коші для звичайних 

диференціальних рівнянь. 

Чисельні методи розв’язання задачі Коші. Методи Ейлера, Рунге-Кутта та 

Адамса розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних 

рівнянь. Порівняння методів Рунге-Кутта і Адамса розв’язування задачі 

Коші для звичайних диференціальних рівнянь. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 

викладання курсу 

Кафедра вищої математики фізико-математичного факультету: 

професор В.І. Біленко; доцент К.В. Божонок. 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 

лекційних – 11 год., лабораторних – 22 год., самостійної роботи студентів 

– 57 год. 

Дисципліна викладається у VІІІ семестрі. 

VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 

1. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Чисельні методи математики: Посібник для 

самоосвіти вчителів. – К.: Рад. шк., 1984. – 206 с.  

2. Бахвалов Н.С., Жидков И.П., Кобельков Г.М.Численные методы, М.: 

Наука, 1987.,600 с.  

3. Жалдак М.І., Рамський Ю.С., Біленко В.І., Снігур Т.О. Методи 

обчислень: Навч.-метод. посібник з лаб. практикумом. – К.: НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, 2015. – 119 с.  

VІІІ. Система оцінювання: 

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних 

заняттях, оцінювання колоквіуму та контрольної роботи, виконання 

творчих індивідуальних завдань, виконання різних форм самостійних 

письмових робіт. 

Підсумковий контроль: залік у VІІІ семестрі. 
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