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Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри прикладної математики, доцент кафедри комп'ютерної математики і 
аналізу даних (за сумісництвом). Автор більше 100 публікацій, фахівець у галузі оптимізації, статистики, чисельних методів, 
теорії графів. Викладає курси вищої математики, лінійної алгебри, чисельних методів, лінійного програмування, теорії графів, 
теорії функцій комплексної змінної, варіаційного числення, математичної фізики, інтегральних рівнянь. 

Загальна інформація про курс 

Анотація 
Мета курсу – надання студентам знань та навичок, необхідних для чисельного розв’язання задач, які зустрічаються на практиці, та які не 
мають аналітичного розв'язку, або для яких знаходження аналітичного розв'язку є недоцільним. 

Цілі курсу Завдання курсу – навчити студентів основним теоретичним положенням та практичним методам обчислювальної математики. 

Формат Лекції, лабораторні роботи, виконання розрахункових завдань, консультації. Підсумковий контроль — іспит. 

Семестр 4 

 



Результати навчання 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування 

неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору 

методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування. 

СК4. Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання 

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

розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки 

наближеного чисельного розв’язування професійних задач. 

Програмні результати навчання 

ПР6. Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування 

функцій, розв’язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, 

особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних 

задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів. 

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати 

парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для 

реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних 

наук. 

 

Теми що розглядаються 

Семестр 4 — 4 кредити 

Модуль 1 

Тема 1. Основні поняття методів обчислень. 

Тема 2. Розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь та обернення 

матриць. 

Тема 3. Обчислення власних значень та власних векторів. 

Тема 4. Розв'язання нелінійних рівнянь. 

Тема 5. Розв'язання систем нелінійних рівнянь. 

Тема 6. Інтерполяція. 

Тема 7. Апроксимація. 

Модуль 2 

Тема 8. Чисельне диференціювання. 

Тема 9. Чисельне інтегрування функцій. 

Тема 10. Чисельне інтегрування звичайних диференціальних рівнянь – 

початкова задача. 

Тема 11. Чисельне інтегрування звичайних диференціальних рівнянь – 

крайова задача. 

Тема 12. Чисельне інтегрування диференціальних рівнянь у частинних 

похідних. 



 

Форма та методи навчання 

Лекції, лабораторні роботи, виконання розрахункових завдань, консультації. 

Методи контролю 

Поточний контроль — контрольна робота, теоретичне опитування 

(колоквіум); підсумковий контроль — екзамен. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Бали 

Модуль 1.  

1. Основні поняття методів обчислень 5 

2. Розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь та 

обернення матриць 

5 

3. Обчислення власних значень та власних векторів 5 

4. Розв'язання нелінійних рівнянь 10 

5. Розв'язання систем нелінійних рівнянь 10 

6. Інтерполяція 10 

7. Апроксимація 10 

Модуль 2.  

8. Чисельне диференціювання 10 

9. Чисельне інтегрування функцій 10 

10. Чисельне інтегрування звичайних диференціальних рівнянь – 

початкова задача 

10 

11. Чисельне інтегрування звичайних диференціальних рівнянь – 

крайова задача 

10 

12. Чисельне інтегрування диференціальних рівнянь у 

частинних похідних 

5 

Сума 100 

 

Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Виконання розрахункових завдань є необхідною умовою для 

отримання оцінки за накопиченням. 

В кожному модулі проводиться контрольна робота (оцінка 0-100) та 

колоквіум (оцінка 0-100). Середнє зважене цих чотирьох оцінок є 

екзаменаційною оцінкою студента за накопиченням (за його згоди). У разі 

незгоди студент має право прийти здавати екзамен (оцінка 0-100) та 

отримати оцінку за результатами підсумкового контролю. 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 A відмінно  

82 - 89 B добре 



75 - 81 C 

64 - 74 D задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Курс математики середньої 

школи. 

ЗП5. Вища математика. 

СП1. Алгоритмізація та 

програмування. 

СП8. Дослідження операцій. 

СП19. Математичне моделювання та аналіз 

систем. 

СП21. Методи обчислювального інтелекту. 

Провідний лектор: проф., доц. С.П.Іглін  __________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 

 


	Методи контролю
	Поточний контроль — контрольна робота, теоретичне опитування (колоквіум); підсумковий контроль — екзамен.

