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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Курс направлений на ознайомлення студентів з основними розділами комп’ютерної обчислювальної математики, які широко 
використовуються в проектуванні та розробці математичного та програмного забезпечення сучасних ЕОМ. Предметом дисципліни є 
технологія та реалізація типових та сучасних чисельних методів для розрахунку технічних, фізичних та економічних задач. 

Мета та цілі 
Мета полягає в наданні студентам методики розв’язання основних задач чисельного аналізу, що виникають в інженерній та науковій 
практиці, і навичок розв’язання чисельних задач на ЕОМ і конструювання на цій основі програмного та математичного забезпечення. 

Формат Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Результати 
навчання 

Студенти повинні вміти використовувати математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної 
геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру; проектувати, розробляти та 
аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі 
застосування формальних моделей; володіти методами опису та моделювання дискретних об'єктів і структур, чисельні методи для 
розв’язання прикладних задач аналізу, оптимізації, прогнозування і управління складними об’єктами та системами (РН-6). 

Обсяг 
Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., лабораторні роботи – 32 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 70 
год. 



Пререквізити «Алгебра і геометрія», «Математичний аналіз», «Основи програмування», «Диференціальні та різницеві рівняння» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться 
усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною 
якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента 
підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Наближене обчислення 
функцій в умовах 
неповних даних. 
Погрішність обчислення 
значень функції. 
Поняття систематичних і 
випадкових помилок 
обчислень. 
Класифікація методів 
опрацювання таблично-
заданих даних. Методи 
інтерполяції таблично-
заданих функцій. 
Інтерполяційний 
многочлен Лагранжа. 

Практичне 
заняття 1 

Погрішність 
обчислення 
значень функції. 
Інтерполяція 
таблично-заданих 
функцій 

Лабораторна 
робота 1 

Інтерполяційний многочлен 
Лагранжа 
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Методи інтерполяції таблично-заданих 
функцій. Інтерполяційний многочлен 
Лагранжа 

Лекція 2 Розділені різниці. 
Інтерполяційна 
формула Ньютона. 
Зворотна інтерполяція. 
Поліноміальна 
інтерполяція.  
Інтерполяція за 
допомогою поліномів 
Чебишева. 

Лабораторна 
робота 2 

Розділені різниці. Інтерполяційна 
формула Ньютона. 

Методи опрацювання таблично-заданих 
функцій. Розділені різниці. Інтерполяційна 
формула Ньютона. Інтерполяція за 
допомогою поліномів Чебишева. 

Лекція 3 Методи апроксимації і 
екстраполяції таблично-
заданих. Метод 
найменших квадратів. 

Практичне 
заняття 2 

Наближене 
обчислення 
функцій за 
допомогою 
апроксимації. 

Лабораторна 
робота 3 

Наближене обчислення функцій 
за допомогою апроксимації. 

Методи апроксимації таблично-заданих 
функцій. Метод найменших квадратів. 

Лекція 4 Знаходження нулів 
функцій. Класифікація 
функцій та їх нулів. 
Класифікація поліномів 
та їх нулів. Розв’язання 
алгебраїчних рівнянь 

Лабораторна 
робота 4 

Виявлення промахів при 
апроксимації таблично-заданих 
функцій. 

Методи екстраполяції таблично-заданих 
функцій. Виявлення промахів при 
апроксимації таблично-заданих функцій. 



вищих ступенів та 
трансцендентних 
рівнянь. Нестійкість 
знаходження нулів 
функцій 

Лекція 5 Ітераційні методи 
розв’язання 
алгебраїчних і 
трансцендентних 
рівнянь. Методи 
дихотомії, хорд, січних 
розв’язання рівнянь. 
Комбінований метод 
хорд та дотичних 
розв’язання рівнянь. 
Метод ітерацій 
розв’язання рівнянь. 

Практичне 
заняття 3 

Ітераційні методи 
розв’язання 
алгебраїчних і 
трансцендентних 
рівнянь. Ітераційні 
методи 
розв’язання систем 
нелінійних рівнянь. 

Лабораторна 
робота 5 

Ітераційні методи розв’язання 
алгебраїчних і трансцендентних 
рівнянь 

Розв’язання алгебраїчних рівнянь вищих 
ступенів та трансцендентних рівнянь. 
Нестійкість знаходження нулів функцій. 

Лекція 6 Характеристика 
ітераційних методів 
розв’язання систем 
нелінійних рівнянь. 
Методи ітерацій та 
Ньютона розв’язання 
систем нелінійних 
рівнянь та їх збіжність. 

Лабораторна 
робота 6 

Ітераційні методи розв’язання 
систем алгебраїчних і 
трансцендентних рівнянь 

Ітераційні методи розв’язання 
алгебраїчних і трансцендентних рівнянь. 
Ітераційні методи розв’язання систем 
нелінійних рівнянь 

Лекція 7 Чисельні методи 
лінійної алгебри. Норми 
векторів і матриць. 
Обумовленість систем 
лінійних рівнянь. LU-
розклад матриці. Метод 
Гаусса 

Практичне 
заняття 4 

LU-розклад 
матриці. Метод 
Гаусса та його 
модифікації. 
Обчислення 
визначника й 
оберненої матриці 
за допомогою LU-
розкладу. 

Лабораторна 
робота 7 

Основні дії з матрицями. Норми 
векторів і матриць. 

Основні дії з матрицями. Норми векторів і 
матриць.Обумовленість систем лінійних 
рівнянь 

Лекція 8 Обчислювальна 
погрішність методу 
Гаусса. Вибір 
провідного елемента 
виключення. 
Обчислення визначника 
й оберненої матриці за 
допомогою LU-
розкладу. Додатно 
визначені матриці. 
Метод квадратних 
коренів. Стрічкові 

Лабораторна 
робота 8 

LU-розклад матриці. Метод 
Гаусса та його модифікації. 
Обчислення визначника й 
оберненої матриці за допомогою 
LU-розкладу. 

Додатно визначені матриці. Метод 
квадратних коренів. Стрічкові матриці. 
Метод прогонки. 



матриці. Метод 
прогонки 

Лекція 9 Характеристика 
ітераційних методів 
розв’язання систем 
лінійних рівнянь. 
Алгоритм узагальненого 
ітераційного процесу. 
Метод простої ітерації 
та Зейделя для 
розв’язання системи їх 
збіжність 

Практичне 
заняття 5 

Контрольна робота 
№ 1. Наближене 
обчислення 
функцій. 
Знаходження нулів 
функцій. Чисельні 
методи лінійної 
алгебри. 

Лабораторна 
робота 9 

Ітераційні методи розв’язання 
систем лінійних рівнянь. 

Метод простої ітерації для розв’язання 
системи лінійних рівнянь та його збіжність. 
Метод Зейделя для розв’язання системи 
лінійних рівнянь та його збіжність. 

Лекція 
10 

Алгебраїчна проблема 
власних значень. QR-
розклад матриці. QR-
алгоритм пошуку 
власних значень. 
Степеневий метод 
пошуку найбільшого 
власного значення та 
відповідного власного 
вектора. Метод 
зворотної ітерації. 

Лабораторна 
робота 10 

QR-алгоритм пошуку власних 
значень. Метод зворотної 
ітерації. 

Алгебраїчна проблема власних значень. 
QR-розклад матриці. QR-алгоритм пошуку 
власних значень. Метод зворотної ітерації. 

Лекція 
11 

Чисельне інтегрування. 
Наближене обчислення 
інтегралів. Квадратурні 
формули 
інтерполяційного типу. 
Методи прямокутників, 
трапецій, парабол 
чисельного 
інтегрування. 
Квадратурна формула 
Ньютона-Котеса. 
Алгебраїчна міра 
точності квадратурної 
формули. Квадратурні 
формули найвищої 
алгебраїчної точності. 
Квадратурні формули 
Чебишева та Гаусса. 

Практичне 
заняття 6 

Чисельне 
інтегрування 

Лабораторна 
робота 11 

Наближене обчислення 
інтегралів 

Наближене обчислення інтегралів. 
Квадратурні формули інтерполяційного 
типу. Алгебраїчна міра точності 
квадратурної формули. Квадратурні 
формули найвищої алгебраїчної точності. 

Лекція 
12 

Класифікація 
особливостей, що 
зустрічаються в 

  Лабораторна 
робота 12 

Наближене обчислення 
інтегралів з особливостями. 

Чисельні методи обчислення інтегралів, що 
мають особливості 



інтегралах. Чисельні 
методи обчислення 
інтегралів, що мають 
особливості. Методи 
обчислення 
багатократних 
інтегралів. 

Лекція 
13 

Чисельні методи 
розв’язання задачі Коші 
для звичайних 
диференціальних 
рівнянь. Метод Ейлера і 
метод Ейлера-Коші 
інтегрування звичайних 
диференціальних 
рівнянь. Методи Рунге-
Кутти інтегрування 
звичайних 
диференціальних 
рівнянь. 

Практичне 
заняття 7 

Чисельні методи 
розв’язання задачі 
Коші для 
звичайних 
диференціальних 
рівнянь 

Лабораторна 
робота 13 

Чисельні методи розв’язання 
задачі Коші для звичайних 
диференціальних рівнянь 

Метод Ейлера і метод Ейлера-Коші 
інтегрування звичайних диференціальних 
рівнянь. Методи Рунге-Кутти інтегрування 
звичайних диференціальних рівнянь. 

Лекція 
14 

Метод Рунге-Кутти 
інтегрування звичайних 
диференціальних 
рівнянь з автоматичної 
зміною кроку. Метод 
Рунге-Кутти-Мерсона 
інтегрування звичайних 
диференціальних 
рівнянь з автоматичної 
зміною кроку. Метод 
Рунге-Кутти-Фельберга 
інтегрування звичайних 
диференціальних 
рівнянь з автоматичної 
зміною кроку. 

  Лабораторна 
робота 14 

Чисельні методи розв’язання 
задачі Коші для звичайних 
диференціальних рівнянь з 
автоматичної зміною кроку. 

Чисельні методи розв’язання задачі Коші 
для звичайних диференціальних рівнянь з 
автоматичної зміною кроку. 

Лекція 
15 

Метод Ейлера і метод 
Ейлера-Коші 
інтегрування  систем 
звичайних 
диференціальних 
рівнянь або звичайних 
диференціальних 
рівнянь вищих 
порядків. Методи 
Рунге-Кутти 

Практичне 
заняття 8 

Контрольна робота 
№ 2.Чисельне 
інтегрування, 
чисельні методи 
розв’язання задачі 
Коші для 
звичайних 
диференціальних 
рівнянь та їх 
систем, чисельні 
методи 
розв’язання 

Лабораторна 
робота 15 

Чисельні методи розв’язання 
задачі Коші для систем 
звичайних диференціальних 
рівнянь або звичайних 
диференціальних рівнянь вищих 
порядків. 

Чисельні методи розв’язання задачі Коші 
для систем звичайних диференціальних 
рівнянь або звичайних диференціальних 
рівнянь вищих порядків. 



інтегрування систем 
звичайних 
диференціальних 
рівнянь або звичайних 
диференціальних 
рівнянь вищих 
порядків. 

крайових задач 
диференціальних 
рівнянь другого 
порядку. 

Лекція 
16 

Чисельні методи 
розв’язання крайових 
задач диференціальних 
рівнянь другого 
порядку. Кінцево-
різницевий метод. 
Метод приведення до 
двох задач Коші (метод 
пристрілки). Метод 
прогонки. Лінійна 
крайова задача. 

  Лабораторна 
робота 16 

Чисельні методи розв’язання 
крайових задач диференціальних 
рівнянь другого порядку. 

Чисельні методи розв’язання крайових 
задач диференціальних рівнянь другого 
порядку. 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ      Дискретні ланцюги Маркова. 
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Сидоренко. – Харків: НТУ «ХПИ», 2008. – 40 с. 
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 Ланцюги Маркова з неперервним часом. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  



Визначити поняття систематичних і випадкових помилок обчислень. Наведіть класифікацію методів опрацювання таблично заданих даних. Дати порівняльну оцінку методам 
інтерполяції таблично заданих функцій. Проаналізувати основні недоліки та переваги методу дихотомії рішення алгебраїчних рівнянь вищих ступенів та трансцендентних рівнянь. 
Проаналізувати основні недоліки та переваги поліноміальної інтерполяції. Дати порівняльну оцінку методам апроксимації таблично заданих функцій. Дати оцінку залежності точності 
знаходження наближеного значення функції інтерполяційним поліномом Лагранжа від обсягу вибірки. Дати оцінку залежності точності знаходження наближеного значення функції 
інтерполяційним поліномом Ньютона від обсягу вибірки. Дати оцінку залежності точності знаходження наближеного значення функції інтерполяційним поліномом Гауса від обсягу 
вибірки. Дати оцінку залежності точності знаходження наближеного значення функції інтерполяційним поліномом Чебишова від обсягу вибірки. Дати оцінку залежності точності 
знаходження наближеного значення функції апроксимаційним поліномом від обсягу вибірки. Визначити суть наближення таблично заданої функції за методом найменших квадратів. 
Визначити яким чином задачі наближення функцій різними нелінійними наближаючими функціями можна звести к задачі наближення лінійними функціями. Обґрунтувати 
функціональну блок-схему інтерполяційного багаточлена Лагранжа. Обґрунтувати функціональну блок-схему інтерполяційного багаточлена Ньютона. Обґрунтувати рівняння 
гіперболічної регресії для наближення таблично заданої функції та на основі моделі апроксимуючої залежності знайдіть параметри рівняння регресії. Обґрунтувати модель рівняння 
лінійної регресії для наближення таблично заданої функції та на основі моделі апроксимуючої залежності знайдіть параметри рівняння регресії. Обґрунтувати модель рівняння 
показникової регресії для наближення таблично заданої функції та на основі моделі апроксимуючої залежності знайдіть параметри рівняння регресії. Дати порівняльну оцінку основним 
методам екстраполяції таблично заданих функцій. Проаналізувати основні недоліки та переваги сплайн-інтерполювання. Дати оцінку інтерполяційним формулам Лагранжа та Ньютона. 
Визначити суть метода золотого перетину. Дати порівняльну оцінку методам знаходження нулів функцій. Визначити суть методу дихотомії рішення алгебраїчних рівнянь вищих ступенів 
та трансцендентних рівнянь. Проаналізувати відмінності методу хорд від методу Ньютона. Визначити основні недоліки та переваги в комбінованому методі для  розв’язування рівнянь. 
Дати порівняльну оцінку основним підходам розв’язування системи нелінійних рівнянь. Обґрунтувати використання методу ітерацій для розв’язування нелінійних рівнянь. 
Проаналізувати вибір методу Ньютона для розв’язування системи нелінійних рівнянь. Проаналізувати вибір методу простих ітерацій для розв’язування системи нелінійних рівнянь. 
Визначити основні недоліки та переваги методу простих ітерацій для розв’язування системи нелінійних рівнянь. Обґрунтувати, які з чисельних методів можна використати для 
знаходження нулів поліномів з комплексновизначенними коефіцієнтами. Проаналізувати відмінності методу Ньютона між розв’язанням рівнянь та систем рівнянь.  Дати порівняльну 
оцінку методам диференціювання таблично заданих функцій за допомогою  інтерполяції. Дати порівняльну оцінку методам диференціювання таблично заданих функцій за допомогою  
апроксимації. Визначити суть методів чисельного інтегрування функцій. Дати порівняльну оцінку методам трапецій и метод парабол наближеного інтегрування. Дати порівняльну 
характеристику квадратурним формулам Чебышева та Гаусса. Обґрунтувати вибір кількості квадратурних вузлів в методі Чебышева. Обґрунтувати вибір кількості квадратурних вузлів 
в методі Гаусса. Проаналізувати методи для обчислення багатократних інтегралів. Дати оцінку формулам Ньютона-Котеса чисельного інтегрування. Визначити основні шляхи чисельного 
знаходження значень інтегралів від функцій, які мають особливості. Визначити суть методів чисельного інтегрування звичайних диференціальних рівнянь. Обґрунтувати алгоритм для 
знаходження розв’язку звичайного диференціального рівняння другого порядку. Проаналізувати чисельне рішення систем звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. Дати 
порівняльну оцінку метода Эйлера та модифікованого метода Эйлера-Коші чисельного рішення диференційного рівняння. Проаналізувати наближене рішення диференціальних 
рівнянь методом Рунге-Кутти. Дати порівняльну оцінку методам інтегрування звичайних диференційних рівнянь вищих порядків і систем диференційних рівнянь першого порядку. 
Обґрунтувати алгоритм для знаходження розв’язку системи диференційних рівнянь першого порядку, якщо вона складається з двох диференційних рівнянь. Поняття норми вектора. 
Властивості норми вектора. Основні векторні норми. Поняття норми матриці. Властивості норми матриці. Погоджена й підлегла норми. Основні матричні норми. Зумовленість системи 
лінійних рівнянь. Сингулярні числа матриці. Число зумовленості. Нижня і верхня трикутні матриці. LU-теорема. Обчислювальна погрішність методу Гаусса й вибір провідного елемента 
виключення. Обчислення визначників за методом Гаусса. Обчислення оберненої матриці за методом Гаусса. Метод Гаусса для додатно визначених матриць. Стрічкові матриці. LU-
теорема для стрічкових матриць. Метод послідовних наближень. Теореми про збіжність методу послідовних наближень. Оцінки погрішності в методі послідовних наближень. Метод 
Зейделя для розв’язку системи лінійних рівнянь. Збіжність методу Зейделя. Класифікація методів знаходження власних значень і власних векторів. Характеристика ітераційних методів 
розв’язання проблеми власних значень. Розкладання матриці на добуток ортогональної й трикутної. QR-алгоритм визначення власних значень. Ітераційні методи визначення власних 
векторів. Степеневий метод. Зворотна ітерація. 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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 Підсумкова рейтингова оцінка розраховується як сума оцінок за різні 

види занять та контрольні заходи і виконання розрахункового 

90-100 А відмінно 



82-89 В 
добре 

завдання (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що 
дозволяє студенту складати іспит – 35 балів):  
1) поточна робота студента (46 балів):  
а) присутність та активність на лекціях (всього 16 лекцій) – 8 балів; 
б) присутність і активність на практичних заняттях (всього 6 занять) – 
6 балів; 
в) виконання та здача (захист) звітів з лабораторних робіт (всього 
16 робіт) – 32 бали; 
2) контрольні роботи у формі контрольного завдання і тестування 
(максимум 24 бали):  
а) виконання контрольної роботи № 1 – 12 балів;  
б) виконання контрольної роботи № 2 – 12 балів.  
3) виконання розрахункового завдання (максимум 30 балів, 
мінімальна кількість, що зараховується, – 18 балів) 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до завідувача кафедри. 

Силлабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


